
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



ΙΒ ἀπιτο 451745 β 



ἥμμε, 
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ΤΑΡΠΡΔΠ ΡΡΟΘΌΙ ΟΡΔΠ 5500 4110} : 
ΓΙΒΕΑΒΥ. 3 

. δ ο 3 

Ργοϑθηίθα Ὁγ ΜΓ. ᾿ἀἰείδυον, 

Ε ΓΓΌΙΠΙ ΓΑΓΙ οἵ δν. ΦΟῸΠΠ (. ἈΠΘΓΌΙΓΙ,, Ὁ.Ὁ. 
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ΜΟΤΙΘΟΘΕ Ἐ0Ο ΒΌΒΘΒΘΟΞΒΙΙΒΕΞ 5. 

ΕΟΕΤΗ ΥΕΑΒ ΟΕ ΝΕῪ ΒΕΒΙΕΞΒ. 

Τὴ. ῬυΒΙΙΒΗΒΕΒ λα ποῖῦ ἰδ ρίσαδιιγ6 οΥ̓Ἱ ἰϑδιιΐπο {6 ἤγδί 

Τιυο Ῥοίμηιοδ ον 1887, υἱΖ..0 ΘΤΙΕΒ ΟΝ ΤΗῈ ΝΟΒΡΌΒ ΟΕ ΤΗΒ 

ΓῸΒῸ ΨΕ8ῦ08, οί. θ, απά ΚΙ, ΟΝ ΤΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΨΦοϑηῦα. 

ΤᾺ γϑιπαϊτιΐηᾳ Ῥοΐωπιθ8 ὕογ 1851 ιοἱϊί δθ, ἐπ αἰΐ ργοδανιἰϊέῳ, 

ΚειΒ ΟΟΜΜΕΝΎΤΑΒΥ ΟΝ ΚΙΝῸΒ ΑΝῸ ΟΠΗΒΟΝΊΙΟΜΕΒ, 76 δο- 

ἴϊσυο ἐδό68ε ιοἱἱΐ δὲ ἀασοορίαδίθ ἰο ἐδ ϑιιδϑονίδονϑ, α8 (οπιτιοπίαγίο8 οΝ 

ἐδ6 Οἰά Τδοδίαπιθπὲ αγὸ σοπιραγαξίυοἶμ γαγ6. 

5ΤΙΒῈ τισί δ6 οοπιρίοίθα τη, οἰδον Τισο Ῥοζιμηιθ8, ιυλιον υοἱἐΐ ἔογηι 

ἐδ γϑὲ ἔισο 705 185ὅ8.(ὡ Τ77ι18 ἀδίαν 8 πθοάζιϊ, ἱπ ογδν ἰλαΐ ἰδον 

παν δ6 ἐναπδίαίοα ὃψ ἰλὲ Εν. ὟὟ. Β. ῬΟΡΕ, ιτοῦο λα 80 αἀπιϊγαδίν 

ὀπφοσμίοά ἐλ6 σγθαίον ραν οὗ {6 ργουΐοιι8 ρογίϊοη. 

1ι 18 ραγεϊσιζανὶψ νεηιιοδίοα ἰλαὶ ἐκ6 Θιιδεογίρίϊοη ὃ6 τοηιϊ θα α8 

δϑροοαιτν αϑ ροϑϑδι.. ΑἸ {λ6 818 οὗ Μίαγολ, ἐδ Θιιδδονίρίϊον ἴδ 

φαϊδοα ἰο 215. 



Ζιδὶ Ῥιδὶ 5], 64, ϑοα με ρεηὶϊποα ἐπ ΟΥοιοη δυο, γίοδ ὅ8, 

αΟἸΤΗΟΙ 5 ΝΜ ΒΙΕΝ 5, 
ΟΒ 

ΙΝΥΙΒΙΒΙΕ ΤΠΙΝΟΒ ὈΝΡΕΒΒΤΟΟΡ ΒΥ ΤΗΕ ΤΗΙΝΟΒ ΤΗΑΤ 

ΑΒΕ ΜΑΡῈΕ. 

ἃ ΟΟΠΟΤΙΟΝ ΟΕ ΘΕΥΟΟΊ ΜΕΘΙΤΑΤΊΙΟΝΚ, 

ΒΥ 

ΟΗΕΒΙΒΘΤΙΑΝ Β5ΟΒΙΥΕΑΙ. 

ΜΙΝΙΒΤΕΠ ΔΤ ΜΑΟΑΌΕΒΙ ΕΟ ΙΝ 1611. 

ΤἈΛΝΒΘΙΑΤΕΌ ΒΕΚΟΜ ΤΗΕΒ ΤΥΥΕΝΤΥ-ΕΙΘΗΤῊΗ ΟΕΕΜΑΝ ἘΕΡΙΤΙΟΝ, 

ἩΥ ΤΗᾺΕ 

ΒΕΥ. ΒΟΒΕΕῚΤ ΜΕΝΖΙΕΝ. 

“ ΕἘϊηἀβ ἰοθ 1.68 ἴῃ ἴγχαα5, ὈοοΪκς ἐπ [ἢ 6 τὰ πη ϊη δ ὕσοοκβ, 
ΘΟΓΩΟῺΒ ἰἢ βἴοποβ, δβηὰ σα ἴῃ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ἰΐηρ.ἢ 

Βαϊ θυγρι: Τὶ ἃ Τ. μάκκ; μοπάοῃ : λμιτον ἃ Οο. 



ΟΙ ΑΗ Κ᾽ΡΒ 

ΕΟΒΕΙΟΝ 

ΤΗΒΟΙΟΘΙΟΘΟΑΙ, ΠΠΒΒΑΆΒΥ. 

ΝΕ ΕΒΙΕΝ. 

Υγ701,, ΧΤΥ͂. 

Ξε οἱ {ε 180οοἷ οἵ Ζ2Ζ3οηπθαηᾶ. 

ΕΟΙΝΒΌΒΟΗ: 

Τ. ἃ Τ. ΟΙΑΕΚ, 88 ΟΘΕΟΒΚΟΕ ΞΤΆΒΕΤ,; 

ΤΌΝΘΒΟΝ : ΕΙΨΊΝΟΤΟΝ ΑΝῸ 60.; ὅ. ἀΨΑΌΡΙΝα; ΜΑΒΌ ΑΝΌ 60.; ΑΝῸ 
ΦΑΟΚΒΟΝ ΑΝῸ ὝΑΠΕΟΚΡ. ὈΒΙΙ͂Ν : 5ΟΗΝ ΒΟΒΕΒΤΒΟΝ. 

ΜΏΟΟΟΙΥΙΤΙΤΙ. 



Ὀἰο θα Ὁγ (ὡοοφίς 
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ΟΝ 

ΤΗΝ ΒΟΟΚ ΟΕ] 0580. .Α. 

ΒΥ 

ΚΑΒΙ, ΕΒΙΕΒΙΘΗ ΚΎΈΤΙ, δ.0. ΡΗ}. 
ῬΒΟΥΈΒΒΟΙ ΟΥ ἘΧΕΟΣΤΊΟΔΙ, ΤΉΒΟΣΟΟΥ ΑΝῸ ΤῊΣ ΟἸΙΈΝΤΑΙ, ΤΑΝΟΌΑΘΙΒΊῚΙΝ ΤῊΡ ΝΙΝ ΕΈΉΒΙΤΥ ΟΡ ὉΟΠΡΑΤ. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΕῸ ΒΥ 

ΦΑΜΕΝ ΜΑΙΜΤΙΝ, Β.Α., 
ἘΘΙΝΒΌΒΟΙΙ. 

ΕΡΙΝΒΌΒΘΟΗ: 
Τι ΤΟ ΟΔΕΚ, 885 ΟΕΟΒΟΕ 5ΤΕΡΕΤ. 

ΠΟΝΘΌΟΝ : ΒΑΜΙΏΤΟΝ, ΑΠΑΜΒ, ΑΝῸ 60. ; ΒΙΜΡΚΙΝ, ΜΛΕΒΗΛΙΙ,, ΑΝῸ 00. 
ὈΌΒΙΗΩΙΝ : 5ΟΗΝ ΚΕΟΒΕΒΥΤΒΟΝ, ΑΝῸ ΠΟΌΘΕΒ ΔΝῸ ΒΜΙΤΗ. 

᾿φσαιαιεασιακα «οἰνοανεκααμδδῃν, 

ΜΌΟΟΟΓΙΥ 1. 



ῬΕΙΝΤΕῈΡ ΒΥ 

ΒΟΒΕΕΑΤΡΑΒΚ, 

ὈΌΝΘΕΕ., 



ζω ας 
,.- «948. 

ΡΆΒΕΡΑΟΒ, 

ὙΠ ἢ ἃ ΥΘΥῪ 8μοτὲ βρ8ο6 οὗἁ [1πλ0 ἡγοῦ πᾶν θθθῃ ρυθ] 8η6α 
ΠΡΟ {Π6 ΒοΟΚ οὗ Ψοβῇθα Ὀγ Ῥοΐ ἐἰοδοπηιδ ον ἀπὰ Μἤαιεγον. Βαί 
ΘΝΘΡῪ ΟὯ6 ὙὙ0 ΙοΟΚ8 ρου [Π6 ἰϑίουοαὶ τυ ηρβ οὗ {πὸ ΟἹά 
Τοβίδιπθηΐ 88 {Π6 οτἱρίπαὶ ἰοπαηΐαϊῃ οὗἨ βδογθα ἢἰβίοσυ, σοῃίαι ΠΙ Πρ; 
16 Τϑοογα 8 οὗ ἴΠ6 τηὶριιν σου, το οὐ ροτγίογπηθα Ὁ ἢ18 
σἤόβοη ρϑορὶθ, Κπονβ γγ6}} ἤονγ υπβαιϑίδοίοσυ θοίἢ οἱ [Ππ686 
ΘΧΡΟΒΙΠΟΠ8 ἃ.6 ἴῃ ἃ ὑμπθοϊορίοαὶ ροϊηϊ οἵ νἱονν ; ψ Π1]δῦ ὄνθη [ἢ 6 
ΙΔΟΓΘ τηδίοτῖδὶ ἀδραγίτηθηΐς οὗ οὐ ἰοίβῃ ἢὰ8 τϑοοῖνοα Ῥὰΐ [1{{|86 
βεποῦι ἔτοῃι {πο ὶγ ρα] οαϊΐοη. Μογϑονοσ, {Π6 γβθδυοῆθ8. οὗ 
ἐἰοδίπδοη, Μ Ὠϊοὰ αν δίπμοθ Ὀθθη τα8α6 ρυ]!ς, ἃγ6 10 {ΠπΘΠ86 1 γ88 
Β0 ΕΠ οἰ ΘΠΕἾῪ ᾿ἱπιροτγίδηϊ ἴ0 ΓΘΠάΘΥ ἈΠΟΙΘΓ ΤΟΥ Κ ἀροὴ «“οβ8π8 Π6Ο68- 
ΒΆΓΥ. Απᾷά {Πογϑίουβ ἢ0 ργϑίδοθ 18 τα! γθα ἴο ἀδίϑηἀ ὑπ6 1586 οὗ 
ἃ ΠΟΙΙΘΗ ΔΙ, ὙΠΙΟὮ 18 θαδοθὰ ἀροὰ ἴῃ6 δοκηον)θασιηθηὶ οὗ ἃ 
Τονοϊδίίοι ἔγοῃ (σοά, δπὰ δἱτηβ δὶ ἃ δαγϑίιι] οχδη πο, οὗ ΟΥ̓ΘΕῪ 
ὙΌΣ ΚΟ οὗὨἉ πηοτῖῦ ργοάπορα ὈΥ θαυ ον ἘΠ ΘΟ]ορίΔ 8, ΟΥ τοβυϊηρ ἔΤΌΠὰ 
τιοάοσι ῥὨ]]ο]ορίοαὶ δ Πα ἀτοδθοϊορίοαϊ Γθβθαγοὶ .---- 6 ἢΙβιοσί αὶ 
Ροοῖκ8 οὗ {Π6 ΟἹά Τδβίδιηθην ἤᾶνθ αηξογίιαπαίοὶΥ θθθὴ ΠΙΠοσίο 
ἴοο Ἰηυ (ἢ πορ]οοίοά. Ηθηοθ ΘΥΘΣῪ ΟΠ6, 0 ΘΠἀΘΑνΟΙΓΒ ἴο ΟοὉ]]- 
νϑῖα 1ῃ|8. ἀοραγίτηθηϊ οὗ Ἰδαθοῦγ, τηϑὲ ἀθνοῖθ ἢ συϑδῖθνὺ ρου! οη 
οὗ μῖθ δἰϊαητοη ἴο {Π6 ον συ ΤΟΥ οὗ συστοηΐ ΟΡΙ ΠΙΟΏ8, Ἦν ΠΙΟἢ 8ΓῸ 
ποῖ οηἷΪγ ἴα]β6 ἀπά ὙΠ] τηβῖοαὶ, Ὀὰΐ ἀἰαπιθ 1 Ά}}}7 Ορροβθα ἰο {Π6 
βρισῖῦ οὐἁἨ ὈΙ]1ο4] γον δίίοη, δη ἃ πλυβὲ Β66 1 ἴο γϑῆιιθ [Π6 πίδὴν 
Ρτοναϊθηΐς οὐτοσθ οοποογηΐηρ ΟἹ Τδϑίαδιηθης ἢἸβίοσυ, ὑπαὶ Πᾶνο 
ΔΥΊΒΟ ΤΌΤ [Π|6 5011111658. Ἰ]ΔΠΏΘΓΙ ἱπ ΠΟΙ 1Ὁ ἢ88 ὈθΘη ΠΔΠα] δά. 
ΑΥὐ [86 8816 {ἰπ|6 ἢ6 681} ΟὨΪΥ ὀχρϑοὶ ἴο ρᾶνϑ [Π6 ὙΔΥ͂ [Ὁ ἃ σοτ,- 
Ρἰθίο [πθοϊορσίςαὶ ἀπ ϑοςο]οβ αβιϊςα] χα ροβι 9 η, γαῖ Ποὺ ΠΠ8ῃ ἴο την 
ὁΠπὸ ἰο ρογίθοιοῃ. 

ΠῚ γαϊοπα] θη γο]οοῖβ {Π6 Γανοϊδίίοη οοηποοίοα τ ῖτῃ ἔΠ|6 δποϊθηΐ 
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σογθηδηΐ, ἰὑ πγαϑὲ 4150 γο]θοῖ ἐπ6 ᾿ιἰϑίοσυ οἵ 16 ΟἹ ά ϑδίδιηθηῖ ; 
(ον 1}158 ΠΙΒΓΟΥΎ 18, Δ Πα ῥγοίθβϑβθβ ἴο 6, ποϊμίηρ Ὀπΐ δῇ δοοομπηῖ οὗ 
{πῸ στδάυδ) ἀθνυθὶορπιθηΐ οὗ ἀϊνὶπ6 γονοϊαἴϊοη ἢ βυσοοββινθ ἃρθ8 οὗ 
116 νοῦ]. ἘῸγ 1 [6 ]Ἰιϊδίογιςαὶ Ὀοοκ5 οὔ {π6 ΟἹ Τοβέδῃιθηξ, 88 
ἡγοῦ Κ8 ψ Π16}} αν οἰαῖπὶ ἴο ᾿,ϊβέογϊοαὶ σψογϑοϊγ, πᾶν πὸ συ ἢ ΟΥ 
τη ϑηΐπρ ; δπα {Ππογθίοσα οὐ  Ἰοἶϑπι αἰοηθ οἂη ἤπα οοοαρδίίοι ἴῃ 
{Π6π}, ἀηἀ γόβοῖνα {Πποὶν ἰδίου αὶ ἀθίδ}}8 ἰηΐο τγίῃ8 δηὰ Ἰθρθῃάϑ. 
ϑυ ἢ ἃ ργόσθ88, μουγου γ, ἰθᾶνθϑ Ποῖ πο Ὀπὺ ἃ ΠῚΒΘΓΔΌΪ6 Γοϑι “ἀΌτα 
οὗ Ἰηογρδηΐς τηδίίοῦ, ἃ ἔδνν ἄσθρβ ν }οἢ οδηποῖ Ὀ6 ονδαρογαίθά, θαϊ 
ΜΓ Ἐ1Ο}} ΠΟν 1610 885 σοϑῖϑῦ ΘΥΘΙῪ δἰξοιηρῦ ἴο οοηδίγαςί οὗ {Π6πὶ ἃ 
οοηποοίαδά Πἰϊἰβίογυ οὐ [ῃ6 βγαθ] 68, δα, 885 οαϊα᾽ 8 Ἰαβὶ αἰϊοτρί 
τηοϑὲ ΟοἰθασΥ ργόνθβ, οδῃ δὲ θθδὲ Ὁ οὐ ἐγον ἰπίο {Π6 ἔδποῖβαὶ 
Βῆαρα οὗ ἃ ιἰβίοσϊοδὶ σοπηδποα σψὶἐμοαΐξ γα ἀπὰ Στ ῃοαΐ 116. 

ΤΠ18. τποὰς οὗ ἐγοαϊηρ [πὸ ΟἹ] Τοβίδμπιθηῦ ἢἰβίουυ ᾿ 88 Ὀθθη 
ΔΟΙΥῪ αἰδαἀναηίαροουδ ἰο (ἢ6 Ρα]ονίηρσ ὑποοϊορίοαὶ βοίθποθ, ψ  ]ϊοἢ 
μιὰ 8 ἰαἰοῖγν αὐίβθη, ᾿πα βρη οἢ 858 10 σδῃ πη πὸ οὈ]θοῖνα στοιυηά ΟΣ 
βίδπαροϊπὶ ἴγθθ ἔτομῃ ἀποογίδι πίγ, ἃπα οδῃ ΟἹΪΥ 861 ἊΡ [8 οὐ βιὉ- 
Ἰοσῦνθ νίϑυγβ πα ορὶ πΙοἢ 5 ἢ τοίθγθποβ ἴο {π6 Γππαδηχθηΐαὶ ρυϊη- 
οἸ}0]68 οὗ {πΠ6 τουθίδιίίοῃ ἂπὰ ἱπβριγδίίοη οὔποθ ΗΟΪΥ δογιρίυγοβ; ἀπὰ 
{{1686 ἅτ οὗ σουγβο ἀδϑιιαΐθ οὔ βο 1 6 ΠΠΗς δηα Ὠ]βιογίοδὶ [οπαηἀδίϊοη. 
ΤΠ 6ν]] 18 {Π6 στοαῖον, θθοδῦδο {πμ6 ΟἸ γιβίϊαπ γονο αιίοη σδηποῦ 6 
}]γ απάογβίοοά πὶπουῦΐξ ἃ ὑΒοσοιρὴ δοαυδιπίδιιοθ ἢ {πᾶὶ οὗ 
[6 ΟἸἹά '᾿δβίδιμθηξ, ψῃοἢ Ργθραγθα {ῃ86 ΜΑΥ (Ὁ ἴἴ ; δηὰ {18 
δρϑῖῃ σδηποῦ Ὀ6 σοΙμργθἢοηθα σιθοιιϊϊ ἃ οαγοίι! ϑίθαν οὗἁὨ {Π|6 
ὨΙΒίΟΙΎ οὗ [6 ΟἹ]ά Τδβίαιηθηῖ ; δηὰ ἰδϑε]ν, ἴζ 15 ἔγοσα {Π|686 (μδὲ 
{Π6 Ἰρῃς 18 τῆτονγπ ὑρὸπ ἴπ6 τυ ηρϑ οὗἩ 1Π6 ργορῃοίβ, νυ] οἢ 
δἰοῃθ θη ογΒ {Π|6Ὶ} τηδδυΐηρ 1η16]}Π1σ]0Ὁ]6. ΤΠ6 ννοσάβ οὗ ΟἸ σῖϑί, 
δ άγοββθὰ ἴο ἴΠ6 σγοτηδη οὗὁἨ ϑ'διηϑγῖα αὐ «4008 γγ6]}] : “' γθ ΚΏΟΥΣ 
ηοῦ νγῆαϊ γ8 ΨΟΥΒΗΪΡ ; 6 ΚΠοΥν ννῃδῦ τγθ ΟΥΒὮΙΡ, [ῸΓ Βα νι 18 
οὗ [16 “6 »ν8᾽ (Φομη ἷν. 22), ἅγ6 δρρ]οδῦ]θ ἰο Δὴγ ἀθβοσιρίίοη οὗ 
{Ποοϊορσυ, ἢ πι!βία 68 ΟΥὁ ἀθπὶθβ {Π6 ὨἸδύουοα] ἀθνθορηγθηΐ οἵ 
1Π6 ἀἰνὶπθ ρΐδῃ οὗ βαϊναϊίίοη. Ἡρθησθ [ἢ ἐπ βοϊθηθῆς ἐΠοΟ]ΟΡῪ οὗ 
{π6 ΘνδρΌ ] 164] σατο ἢ 18 δηχίουβ ἰο βίγθηρίῃθῃ 118 ΟΠ ἀδ(Οἢ8 ᾿ 
ἈΡΆ1}),) 1 τηιιδὲ ἔοσοθ σατο Π 8] 18π| ἀνα  ἔγομι {16 ΟἹ Τ᾿ δβίδτηθηΐ, 
ΜΠ Θγο {1} 09. ̓ σθβθῆς εἰμι 1 ἢ85 ρ]δηϊθά 118 ἔοοϊ 80 βγη], {παῖ 
ἸΏΔΠΥ͂ ἃη δοαΐθ ἐῃπϑοϊορίαη ἢ48 ἀουθίθα ν μοί Ὁ 1Ὁ 8 ροββι 0] 6 ἴο 
ΓΘ80 6 δρ δίῃ [6 3668 λιπιαπα οἐ ἀϊοΐπα οὗ [86 ]γβίογί 41 τὶ ΡΒ 
οὔ εἴἰι|ὸ ἀποῖθπὲ σογεπαηῖ. ὙΠΘΓΟ 18 πὸ οἵπεσ στουπά, Πονγθυοσ, [Ὁ 
1ῃ18 ἔδαγ, ἔπ {Π8} {Π|086 νυ ηρβ ἤν ποὲ Ὀθοι ἱπάθροπάθπεν 
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οχϑιηϊηθαά, θὰ πᾶτα ὈΘ6Ὶ Γαδ πηάον ἴμ6 αἰ ΓθοΟἢ3 δπά ᾿η [ῃ6 
ἀἴπι Πρἢΐ οὗἉ Ππθο]ορίςδὶ οὐ ςἰδπὶ ἃ πα Θχθρθβ,8. 

Τὸ ονουζηγον ὑἴπΠ6 5νΑΥ οὗ Γαι] 8]18π| 1 [η6 ΟἹ]α Τοβίδτιηθηϊ, 
ἴο ΓοπηονΘ ργΘ)] υἸς 65, τ ἢϊοἢῆ ἀγο ὙἹ 6] ϑργθδαὰ δηὰ ἢᾶνὸ ρΊΤΌΝΏ 
Ἰηἴο ἔογιηδὶ ασίίοὶοθ οὗ αι, δὰ ἴο δββίβὲ ἴῃ [86 ρσοπιοίΐοῃ οἵ ἃ 
οογτθοῖ πηάἀογβίδπαάϊησ οὗ [πΠ6 ΟἸ]ὰ Τοβίαπηοπί, πα ὁπ ἱπβρισϑά 
ὈΥ [Α1}ἢ, ννγὰβ {Π1ὸ ἀθϑιρῃ ΟὗὨ ΤΥ ΘΟΙΠΓΩΘΏΓΑΙΎῪ οἡ ἴπ ΒοοΪκβ οὗ 
Κιηρβ, τυ ]οἢ. τνὰβ ρα] δ 6 α ἃ Βῃιογί {ἰτηθ 8ῖης6, δηῃὰ σῇ ϊοῆ, ἢ 
1π6 ἴανουν οἵ (οὐ, 8}}4}}] Ὀ6 [Ὁ] οννυθα ΟΥ̓ Β᾽ 1118. σου 8 οα 1Π6 
ΟἾΠΟΙ ΒΙΒ[ΟΥΊΟΔ] ὈΟΟΚΒ οὗὨ {6 ΟἹὰ Τοβίδιπθμε, ὙΥ 1 ἘΠ18 οὐ]θοὶ 
Ἰῃ νίδνν, ἴξ γνᾶ8 οῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [δὶ 1 Βῃουϊα ΘηΓΟΣ ρου ἃ ΓΠοτουρΡἢ 
οὐ ἶσα] χα πδίοη οὗ {Ππ6 δησίθηΐ ψΘΓΒΊΟἢ8, ΟΥ ποίϊςϑ {86 ἔγαρ- 
ἸηΘη18 πὶ {Π|6 ϑϑπιαγαη ὈΟΟΚ οὗὨ «“οβῆπδ, ννῃϊοῖ ῥυϊηθηρ, ἢ 88 
ΒγουρὨε ἰο ᾿ἰσῃδ. 1 ἀο ποὺ ἱπάθϑα Ἰοοὶς ἀροὴ [6 Μαβογοῖίς ἰοχί 
88 ἰΠ[Ὰ}}10]6 ἀπ ἔγοαε βῸπι δγγοσβ, Ὀθᾳΐ 1 ἀο γταραγὰ ἴΐ ἃ8 τῆοσο 
δῃηοίοηϊ δη, 1 ὙΘΥΥ ΤΟ ΘΧΟΘΡίΟΠ8, πογῈ οοσγθοῖ ἔἰπδη {ἢ 6 
ΨΟΙῪ οοΥταυρῦ ἰοχὺ οὗ {Π6 ἐπογοιρὮ  Υ ̓πδοσαγαίθ ΑἸθχαπάγηθ νοῦ- 
80, ἴ0 ἢ] ἢ ΤΊΔΠΥ τ] οστ ΟΥ168. ἀΥ6 πο] 64 Αἰνγαγβ ἴο ρσῖνθ 
186 ργϑίθγθβηςθ Οἡ 186 ψ]10]6, ἴοο, 1 ἑαῖκα ἰξ ἴο Ὀ6 {π6 οὐἹρὶηδὶ 
(οχὶ οὗ ἐμ9 ΟἹά Τοβίαπηθπε, ψν16ἢ) 85 ὈΘοη μαπάρα ἀονῃ ἰηνίο- 
ΙἸαῖβ. Ηδρμοθ 1 ἀο ποί δο]ϊονα παᾶῦῷ ΔΠῪ 6886 618] αἱά, 1 ἴἢ6 
᾿πιογργοϊδίίοη οὗ {πΠ6΄ θοῸΚ οὗ “οβίναα, σδὴ Ὁ6 δῇογαθα ὈΥ {μ6 
Βυηρ] ησ νοῦς οὐὨ [Π6 βδιηδυ δηϑ, νοῦ ΡΟ] οχίθγπαὶ δηᾶ 
1ηΐοστ] ον άθησθ ρῥγονο ἴο Ὁ6 οὗὨ ᾿ἰδίον οτἱσῖὶῃ. Απά δἰ ἡπουρᾷ ᾿ὲ 
15 ἔστιθ, πδ0 10 18 οὗ στοῦ δἀνδηΐαρο ἴο ᾿πβεϊαῦ Δ ἈΠργο] μα Ἰοοα 
8ηα σᾶΓο ] σοτηραγίϑοη Ὀαῦννθθῃ ἐπ6 ἰοχὲ οὗ ἴπ6 ἩΌτονν δπὰ {ἢ 
ΔΠοΙοπῦ γογβίοηϑ, απὰ αἷ8οὸ θοίνγθθη ἰῃ6 οοπίθηϊβ δηα βρ τι οὗ 
{86 ιἰϑέογί ο4] τυσϊεἰηρβ οὗ τμ9 ΟἹΑ Ταβίδηιοι, απ [π6 πιδππογ ἰπ 
ψν Ποῖ ΗΘ Όγονν ΠΙΒΟΟΥΥ νγα8 δἰϊζουνγαγάβ ἰγοαῖθα ὈῪ Ὀοίῃ «6γγν8 δπά 
δηλ γ 88, ᾿ΠΔΒΠΛΠΟἾ 88 1 Βοῦνο8 ἴο σοηῆγηα Ὀοΐδ ΓΠΘΟΪΟΡῪ δπὰ 
τἢθ στο ἴπ Ἐποὶγ Ὀ6] 16 1π 1Π6 ἸΠ ΟΡ Υ ἀπα δας ΠΟ ΠΟΥ οὗὅὨ ΟἿΣ 
σαποηΐοϑὶ ὈΟΟΚΒ8 ; γοῦ {π6 ρστοαὺ νναηΐ οὗὁἨ ΟἿ οἤυτοὶ,, αὐ ἴπ6 ργο- 
βαῃξ εἰαγ, 18. ἃ οἶθαῦ σοιῃργθῃθηδβίοη οὗ {π6 τπηθδηΐϊηρ οὗὨ {π6 ΟἹ 
Τοβίδιχοηΐ, ἴῃ 8 Ά] Πη688 δηά ΡΌΣΙΕΥ, ἴῃ οΥ̓οσ ἐῃαὲὶ (6 ἀοά οἵ 

153γ86] ἸὩΑΥ ἀραὶπ 6 πηίνουβα ν γθοορηβοά 45 {ΠπῸ οἴογηδὶ (οά, 
νν μο86 {ἈΠ} 6] 688 18 ἈΠΟΠΔΏ ΘΔ ]6, {π6 ὁη6 ᾿ἰνίηρ δὰ ἔσὰθ αοά, 
ὙΠῸ ρου ογπιθά 4}} {παι 6 ἀϊά ἴο ἴϑγϑθὶ [ὉΓ οὐγ ᾿πϑιγασίίοη δηΐ 
βαϊ ναϊίοη, μΒανίηρ οἰοβθῃ ΑὈγαμαπὶ δης ἢ18 βθθὰ ἰο 6 1}8 ρθορίο, 
ἴο ῬΓδβοῦνο ἢἷ8 τον  ἰίοηβ, {πᾶ ἴτοπ Ἰϑχὰ 616 νυ 9]. του] ταὶρῃϊ 
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ΓΘοοῖγο 88  νϑοη, πα πὶ πἰτα 4}} {86 ἔδυ θα οὗ {πθ ϑαγὶὶ 6 
ὈΙ6586α, 
ΒΟ τΠ6 [Ὁ]]Ον Πρ ΘΟΠΙ ΤΠ ΘΓΑΥῪ οΟΠ ΓΙ θαΐθ ἰἴῃ ΔΗΥ͂ ΨΔΥ ἰο 

{16 Βαϊ βίβοίίοη οὗ {π8 σγαπὶ οὗἨ οὔσ δνϑδῇρθοαὶ σματοῖὶ, 0 ν1}]} 
αν Ὁ] Π]]οὰ 108 νοοαϊΐοη. ΜαδγῪ {18 θ6 σταῃίοθα Ὀγ [6 Ἰωμοστὰ 
ἀοἀά! 

ΤΗΒΕ ΑΥΤΒΟΒ. 



ΤΑΒΙΕ ΟΡ ΟΟΝΤΕΝΤ. 

ΓἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ, 

ΡΑΒΒΊ, 
ΟΟΝΟΈΒΤ ΟΡ ΟΑΝΑΑΝ. 

δοβ δ᾽ Β Οὐχ στη ϊβδίου, 

Ῥτορδσϑίϊζι ἔοσ Ἵσοβϑίηρ {86 7 ΕΝ 
ὙνοΟ δρῖθβ βαηΐϊ ουΐ, 

ΤῈ [βσϑ6} 168 οσοβϑ ἢ δοτγάδῃ, 

Οἰτουχαοίδίου οὗ ἴπΠ6 ῬΘΟΡΪΘ, 

Οε]ο σαϊΐοπ οὗ ἐμ ῬΆββΟΥΟῸῚσ, 
Απ ΑΣΡ66] ΔΡῬΘΕδΣΒ ἴο Φοβῆπδ, 
Θ᾿ σθοιΐομβ ἰο διίδοκ δοσίομο, 

Οδρίασο οὗ π6 ΟἸτγ, ὺ 
ΒΘΡΏΪ86 Οὔ. 6 [βγδο] 168 ὈΘίοσο Αἱ, 

Βοιοοϊοη οὗ ΑοὮδη 5 Ἰποῖϊ, ᾿ ᾿ ; 
Οδρίυτο οὗ αἱ, . ᾿ : ᾿ 
Βοιλουαὶ οὔ [86 σϑρ ἴο Μουηὶ Εδα], 
Ῥχοιυ δέοι οὗ ἴῃ 1,ἀνν, 

ϑισδίδροι οὗ [6 ΟἸ ὈΘοη 68, 
δοβθπδ ἀοίοδί το Κίηρβ ἴῃ [86 βου, 
Οοταπιοτιοσαίΐοη οὗ [ῃ6 ὙΥἹοΐοσυ ἰῃ ἴῈ9 Βοοκ οἵ ] ἀϑηδε" 

Οαρίυτθ οὗ δεἰχ Οἰιτο, 

Οεδτωραΐζη ἴῃ ἴ6 ποσί, 
Βεἴοδὲ οὗ ἴ6 Οδπδδηΐίθ, 

Βρεϊχσχυοῖοι οὗ ἴπ6 Απδκίτ, 

[Δεῖ οὗ Κίπρεο ἀοίραιοα ὈΥ ΜΟοθο8, 
[Δεῖ οὗ Κίηρδ ἀοέοαϊοα ὈῪ δοϑθδ, ᾿ 
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Οοιμταδηὰ ἴο ἀϊνίἀθ 186 [,δηὰ, 

ἹπΒοσιίδσιοο οὗ τ ἔτγο Τιῖῦθ8 δηά ἃ. μα]ξ, 

Το Ιοχὰ τ80 ΤΠ οτίΐδηοα οἵ Κὰ. 

ΤΙ Ποσίδηοο οὗ Βουῦοη, 

ο. σαδά, : 

Ὦο. [826 Πα] Το οὗ Με χβοξῦςε, 

818 

8328 

330 

8382 

938 

942 
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Ῥλρο. 

Ὀϊνίϑίοη οὗ ἴπ6 1,δηἃ οἡ τἢΐδ βἰάθ, : : Σ 343 

Οδ]16 8 σθαᾳδβῖ, τὴ : : 355 
ΙΠΠοσίϊδηοθ οὗ Τυἀδῇ, ς : 862 

Πο. ἘΡὮΣδὶτ δηὰ ἈΔΙ Μαπδββθῃ, : ; ; : 391] 

Ἑσϑοϊίοη οὗ [86 Τθθσηδοὶθ αἱ ΒὨΣΙοὮ, . : : : 412 

ΙπΒοσ ποθ οὗ Βοηϊδηλίη,. 416 

8 ο. Βιία ΘΟ, : Ε : . : 419 

ἢ.ο. ΖεοΌυϊοη, . : ὦ : ᾿ : : 422 
8} ο. Ιβϑϑοῆασ, . ᾿ : : 427 

θο. Αβῇου, : ὲ : : : : 429 

θο. ΝΑΡΒΙΔΙ;,. : : ᾿ τ: : 4386 

θο. Ὦδη, : ᾿ ᾿ : : : Ἶ 440 

Οἰκὶ68 οὗ Βοδιρα 8ο]θοῖοὰ, ; : : ᾿ 444 

Οἰμοβ οὗ [0 Ῥσχὶοδίβ δηὰ 1ονϊῖθβ, 450 

Βροίστη οὗ πο ἵτο Τ τὶ ῦθ8 δπὰ 8- μδ] ῇ, 459 
ΤΉΘΥ ογοοῖ δὴ ΑἸίδτ, : 463 
Βορυϊδιίοη ἔτγοτῃ τποὶς Βσθίῆγθη, 406 

Ἴο Ἰαδὲ δοὶβ οὗ Φοβῆυαδ, 474 

Ἦδθ οομγοπθδ ἴῃ ΤτὶΌΘ8, : : : : , : 476 

Ηἱΐο ὅτοι Αἀάγοβθ, : : ᾿ : : 478 

Ἐδηθναὶ οὗ ἴΠ6 Οονθηδῃξ δἱ Αἰδαδω, ᾿ : ᾿ ᾿ : 482 

Ηὶΐδ βεοοπὰ Αἀάσοβϑβ, : : - : . ᾿ 484 

Ῥϑδῖὰ οὗ Φοβῆυδ, ; : ᾿ : ; . . 499 
Βυσίδὶ οὗ Φοδβθρ᾿ 8 ὈΟΏΘΒ, ᾿ ᾿ ὶ : ὲ 800 
Ποδίῃ οὗ ΕἸθαζασ, ᾿ς ᾿ : : δ01 

ΒΗΆΒΑΤΊΤΑ. 

Ῥι, 14,16 ᾿ΐηα, ἴον ἀκ ον τοδὰ σα. 

25, ᾿ὲπο 83, ἴον τοῦτο τοδὰ τοαϑ. 

260, ᾿ΐπο 22, ἴον ὁδλοιο τοδὰ δλοιοϑ. 

71, ᾿ΐἴπο 8, ἴοτ ῬῊ τοδὰ ῬΤΠ. 

98, Ἰΐῃο 2 ἔτοσῃ Ὀοϊΐοπι, ἴον ὁμέ ἐλόν τοαὰ διέ ἐλαέ ἐλεν. 
107, Ἰΐῃ9 8 ἔγοπι Ὀοϊίοῃ, ἴον εοὐέλ γε ἐδ οοππδοίεα, δο., τεδὰ ἐδ σοηη θοίοα τοί ᾽γ"κ. 

123, 1ἴπο 6, ἴοτ Ἂν τοδὰ Ἔν. 

167, Ἰΐηθ 11, ἴον αοἰ τοδὰ {αοὶ. 
1δ8, ᾿ἴπ6}, ἴοτ ορροξιίϊοη τοαὰ αρροεϊέϊοη. 

236, 1ἴποὸ 17, ἴοτ Ὁτσπο τοαὰ ὈΣΎΤΣ. 

277, ᾿ΐηιο 6 ἔτομι Ὀοϊίοιι, ἴῸΣ 5.5. τεαὰ 8.72. 
422, Ἰΐῃο ὃ ἔτοπι ὈοϊίΟΤΩ, [ῸΣ 322 τεϑδὰ 3)2. 

4δὅ, Ἰὶπε 2 ἔτοται Ὀοϊίοτα, ἴον τῷ γοδὰ Ὑ Ὁ. 
"4 5 ἫΝ Ψ'. Π - 

499, Ἰΐπο 10 ἔσοπι Ὀοϊΐζοπι, ἔυγ Ὁ532" τοϑδὰ ἘΣ". 



ΟΟΥΜΕΝΤΑΚΒΥ 

ΟΝ ΤῊΒ 

ΒΟΟΚΌῸΟΒΙ 1088 Δ. 
-..-οὕ.....ϑ..... 

ΙΝΤΒΟΌΌΟΘΤΙΟΝ. 

δ. 1. ΝΑΜΕ, ΒΌΒΟΕΟΥΤ, ΑΝῸ ῬΕΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 90ΒΉΑ. 

ΤῊΕ ΒοΟΚ οἵ 4“οβίιια ἀθγῖνοθβ 18 πᾶπι6 ἴτοχηῃ 1(8 σοῃίθῃίβ. [{ 
ἀοβοῦῖθθθ (Π6 ἰβίουυ οὗ {π6 ὑΠπθοοσᾶου Ὁπάον {Ππ6 ργθβι που οἵ 
.} οβῆπα, [Π6 δοη οὗ Νὰ. 4οβῆπα δά ργθνϊουβὶυ ὕθθῃ {Π6 86 Γ- 
νϑηὶ οὗ Μοβββ, δπὰ νγγὰβ δρροϊηἰοθα Ὀγ πὸ Ἰμογὰ ἰο Ὅθ6 18 βιιοοα 8501, 
ϑηά ἴο Ὀγίηρ [18 ψοσῖὶς ἐο σοι ρ]οοη Ὁγ ἰοδαϊηρ [πὸ Ῥρϑορίθ οἵ 
16τ86] ἱπίο δπαδη, [86 ἰδηα ρῥσγοιηϊβοα ἴοὸ ἐμοὶν ἰδίμουβ. ΤῈ 
ῬΟΟΚ ΠΟΙ ΠΊΘη668, ἐδογοίοσο, στὴ ἢ ἐΠ6 8886 οὗ 4 αἰνὶπθ οοϊη- 
τηδηὰ ἰο “οϑπα δου [ῃ9 ἀθαίῃ οὗ Μοβϑθδβ, ἴο θηΐθῦ ἀροῃ [Π6 
οἢδοο, ἴο τ οὰ μ6 δά ΔἸΓΟΔΑῪ θη δρροϊηϊθα, ἀπά οοποίπ 68 
νὴ τΠ6 ἀθαίϊ ἀπά Ὀαυγὶαὶ οἵ Ψοβῆπα ἀπά οὗ Ε]θαζαγ, ἔμ6 πιρῇ 
ΡΤίεβί αἱ (παὶ ἐἶπιθ. ΤΠδ σοσκ, ἴο ΒΊΟΝ «οβἰγια τνὰ8 σ8 110, γγ88 
ποῖ ΠΊΟΥΘΙΥ ἐμθ οοπασοβί οἵ ἔμ ἰαπὰ οὗ (ὐδπᾶδη πὰ ἴΠ9 Ὄσρῃ]- 
510} 8η4 οσχίοσιηϊηβδίίοη οὗ ἐδ Ἰπμδριδηΐβ, Ὀὰΐ 8150 {πΠ6 ἀιβσ]ριι- 

ὕοη οὗ [86 οοπαυογθα σΟΌΠΕΎ διηοηρβί ὑδ6 ἐγ1068 οὗὨ [ϑγ46] (Ἑἢδρ. 
Ἰ. 2--60). Τα ΒοοΟΚ οομϑίβίδβ, ἐπογοίοσθ, οὗἨ ἔὑνο ϑϑοϊΐοῃβ.0 ὙὩΠθ 
νει (εἤδρΡ. 1.-οἥ Χ11.},) σοπίδὶ 8. ἃ ἀφθβουρέοη οὗ ἴπ6 οοπαποβὶ οὗ 
180 Ἰαπά ; [ὴ9 8θσοπά (οΒαρ8. ΧΙ]}.---αχὶν.), οὗ [π6 ἀἰβεγ θα! οη οὗ 

1 διηοηρϑὺ ἴδ6 -18γ86}1:198. Βυὶ {Π18 ἀοα8 ποῖ Ὄχῃδυβὲ 118 σοη- 
τοηῖϊ8. Τδ6 08]} οὗ Ψοβῇυδ σου ρυῖβοα ποῦ τη ΓΘ Ὺ ἐπ οοπηπιδπα 
ἴο σοηαθοῦ Οὐπᾶδῃ ἀπά αἰν]46 1ὑ ἀιηοηρβί ἴῃ 6 ἀπεβειτον Ὀαΐ 4180 



Ὁ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

[Π6 Δ89ΌΓΒ ΠΟΘ οὗ ΑἸ ν]Π6 8.8818ῖ8 66, οὴ σοπαϊ οη [πὲ {πο ] αν οὗ αοά, 
88 ρίνϑῃ ΟΥ̓ Μοβθ8, βου ]ά 9 ᾿μυ] 80 ]Υ οὐβοσνθὰ ; δῃά ἤϑῆςθ [Π6 
Ἑσοηΐθηΐβ οὗ [ῃ6 ῬΟΟΪΚ δγὸ ποῖ γϑβίσοίθά ἴο ἐμ ἢ]δίουυ οὐ [86 νγὰῦ 
δηα οὗ {Π6 αϊνϊδίοη οὗ (ὐδπαδῃ, θαΐ ἔαγη 8 δὴ δοοουὺηΐ οὗ [ἢ6 
ΤΑΙΓΔΟΙΪΟΒ ὙΑΥ ἴῃ ὙὨΙΟΝ [86 Ἰμογα αβδιϑιθα Η]8 ρθορὶθ ἰῇ [9 
οοπαασβὲ οὗ {π6 ῥγοιηϊβοὰ ἰαπά, δῃά οὔ 4}1} [Π6 πγϑᾶπβ δάορίθα ὈΥ͂ 
Ψοϑῆυδ [ὉΓ οαγγγίηρσ οὐὐ ἰῃ6 ἰὰνγβ οὗ Μοβοβ, δῃὰ βϑουγηρσ ἐδ 
Ῥογροῖιδὶ ορϑθγνδποθ οὗ ἰἤθια οἡ [16 ρατὶ οὗἨ [6 ρϑορὶθβ. [π| ἃ]} 
{Π686 ΡΟ ΠΐΒ ἃ ὙΘΙῪ ΟἾ086 ΘΟΠΠΘΧΙΟη 18 Δρραγθηὶ Ὀούνθθῃ [Π18 ὈΟῸΚ 
δηἋἃ [Π0 Ῥροηϊδίθαυςς, οὗὨ νος}, ἰὼ ἔδοῖ, 10 16 ἃ οΘοπεϊηυδοη. Αἱ 
[Π6. Β8Π10 {ϊπ|6 ἴζ ταρϑαΐβ [16 δοοουηΐ οὗἩ {πΠ6 οοπαμαβὲ ὈΥ Μοϑβθ8 
οὗ 1μ6 Ἰαπά οπ πο ϑαβϑίϑγῃ 51:46 οἵ ἔμο ογάδη, δηὰ οὗ 115 ἀϊν 50 ἢ 

δ] ρθὶ ἔννο ἐγ 008 Δα ἃ Πα] ἢ, 88 γγ0}} 88 οὗ ὑπθ δρροϊπίποηϊ οὗ 
ἴΠγθθ οἱτ68 οἵ γτοῆιρο οῃ [πὶ 5146 ἴον [086 ο δῃοι }άα πῃ ϊηΐθη- 
ΤΙΪΟΏΔΙΥ [ΔΚ ἈΥΥΑΥ͂ ΔΠΟΙΠΟΣ Ὠ]ΔΠ8 118, 4]} οἵ σῇ ϊοῇ δα ΔἸγοδαν 
Ὀθθη ἀοβου θά ἴῃ 1π6 Ῥεπίδίθαος. Τ]ι6 σορϑοι τγὰβ τηδ46 ἰπ 
οΥὔάοσ τῃδὲ {86 ὈΟΟΚ πιϊρῃὶ οοηΐαϊη 8. ΘΟ ρ]θθ ΒΌΓνΘΥ οὔ Π6 οοη- 
χυοϑὲ οὗ 9 ἡ 0]Θ ΘΟ ΠΙΓΎ οα ῬΟΙὮ 51468 οὗ {π0 Ψογάδῃ. 
ΤΊ ἀδδβίση οὗ ἴπ0 ττῖῦοσ, ἐμ γθίοσθ, γγαϑ ποῦ ΤΔΘΓΘΙΥ ἴο αἰ ΒρΙΑΥ͂ 

[16 στοαὶ ἀθ6α8 οὗ «“οβῇτϑ, ΠΟΙ Θουθῃ [0 ἴχγϑοθ [ἢ 6 Ὠἰδίουυ οὗ {Π6 
ΓΠΘΟΟΓΆΟΥ͂ ὑπο. οβια, απά ἴμιι8 σοηῃεπιιθ π6 παυσαῖῖνο σοῃ- 
ἰαϊποά ἴῃ ἴπ6 Ῥοηίαίθιιοι μὰ ἴπ6 ἀραίῃ οὗ Μοβοβ ἴο ἐμαί οὗ 
Ψοβῆμα; αὶ ἴο διγηἶβἢ ἢ]βίοτ!οαὶ] ονϊάθποθ [παὶ Φ΄οβῃυδ, Ὀγ [86 
Βοὶρ οὗ ἀοά, ἔα  ]]γ ρογίοστηθα 1Π6 σνοσκ ἴο ψ οὶ {πο 1ωογὰ 
Πά ο4]]6α ᾿ΐη; δπὰ ὈΥ {6 8149 οὗ ἴπαὶ ἴο βῆον μον ἴῃ 116]- 
τηθηΐ οὗ 186 ΡΓΌΤ1868  Π]οἢ ΗΘ σᾳγο ἴο [86 ρδίγυο δ, ἀοα ἄγονα 
ουῦ [π6 Οδηδδηϊοβ Ὀοίοσο 1βγδθὶ, δῃά σάν {πον ἰαπὰ ἴο [86 
ἔνγοῖνο ὑγῖθ68 οἵ Φδοοῦ ἴὉΓ ἃ Ῥουπιδηθηξ ᾿πΠοεἴδηοθ. Ηθῃοθ, 
πούν βέβηαϊηρ [ῃ6 οἷοβα οοπποχίοη Ὀδϑένγθθη {Π18 ὈΟῸΪΚ πὰ [Π6 
Ῥροηϊαιθυςί, ἰδ 15. ἴῃ 1186] ἃ σοιαρ]οῖθ πὰ ἱπάθροπάθηϊ τ οσκ, 
Βεΐηρ [16 ᾿ιϊϑίογ 4] τσϑοοχὰ οὗ [ῃθ οοῃᾳιδβὲ πὰ ἀϊδισὶ θιιοη οἔἉ {86 
ἰαηὰ, σι οἢ [06 Ιμογτὰ σανθ ἴο 8 οἤοβθῃ Ρθορ]Θ 88 {Π6ῚΓ ροβϑ808- 
βίοῃ, ἐπαῦ [ΠΘῪ ταϊριιΐ ἄνγ6}} {πογϑίῃ, βοσνίηρ ὑποῖγ αοα δπὰ 1 μοσά 
ἴῃ γα ἀπ ἴονθ. 



ἹΝΤΒΟΌΥΟΤΙΟΝ. Η 

δ 9. 

ὈΝΙῚΤῪ ΟΕ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 95ΟΒΗ ΔΛ. 

Α ογοῦι] Ἵσϑιηϊπαίίομ οὗ ἐπ δοπίθηςβ οὐ [Π8 θοοῖκ, βῃοἢ 88 νν8 
88.8}] αἰζοταρῦ ἴῃ ὑπ6 ᾿πίγοάποίίοπ ἴο ϑδοἢ δβθοϊοη, δὲ ἢ ]οἢ 70. 
᾿Κῦπὶρ ἈΔ58 οαττϊθα οαϊ Ἔνθῃ ΤΏΟΓ6 σοιηρίοίοὶν (Α]εἔαβι]. Θιαάϊοθη 1. 
Η. Αὐἰμοητθ ἀ68 Β. “οβ888 8. 4. 844.), ΓΗ 81.688 ἸΠοΟΠ Σου 109 
ΟἹ άθηςα οὗὨ 1[8 ΠΥ ὑπγουρῃουΐ. Νονοσίπο θββ, ὉΠ|8 ὉΠΙΥ [68 
Ὀδθη ἀϊβραϊοά Ὀγ αἰδγθηΐ οὐῖ εο8. ονθὴ ἰο [Πῃ6 ῥγθβδθηΐ ἀ4Υ ; δπά 
ΟΠ {γν]8] στοῦ παβ ἔποῪ ἤανα ὈγΌΚοη ἰηΐο ἔγαστηθπίβ ἃ σοπηροίοα 
νοῦ. Μιαολέϊσαϊ,, ἀπὰ αἴοσ ἷπὶ Βορίλοίαέ (Ελμ]. 111, υ. 849 
8464.) ἃπὰ ἤεγον (δεν ἀ16 Βαβίδπαιῃθ:]6 πηὰ ἀϊθ Οθοοποιλῖα ἀ68 
Β, Φοβαδ ἴῃ Απιπιοπϑ ὠπὰ Βορίλοίαἐε ἹΚτῖι. Ψοῦχη. 11. ῥ. 887 844.) 
δανθ δπάθανουγοά ἴο ΔρΡΡΙΥ ἴο {π6 ΒοοΚκ οἵ Φοβίιυα {π6 Πιαρτηθη- 
[ΔΙΎ ἢγροίδοβι8, συ] ἢ 18 βαοῖ ἃ υουσῦθ ὁΠ6 ἰῃ [ἢ ο886 οὗ [6 
Ῥρηίϊαίθυςῃ. δΔδερίλοίαέ τορσαταὰβ [Π6 “ πυμπη ΓΟ 8 τορι 0 η8 Οὗ ἢ 6 
ΒΆπη6 μΐηρ, ἀπα “ὁ 5{}}} τὔοσθ ἐπ6 ἀθίδομββα ροβί οι δηα οομι- 
Ρἰούθ 088 ἴῃ ὑβθηϑθῖνοθ οὗ ραγ  αΪΔ᾽ ραββαρθβ," 885 “΄ ἃ οἶθδαῦ ρῥζοοῦ 
{μαὺ [πὸ Βοος γγὰβ ποῖ νυυϊθη αἱ οποθ 8ἃ8 ἃ ΘΟ ΕΠΙΙΟΙΒ ΠΑΥΓ8- 
ἄνε." ΥὙοῖ, ἴῃ ᾿ἶ8 ορϊπίοῃ, {π6 ἢγβὲ αἰθυθῃ Ἵμαρίθυβ 816 δνϊ- 
ἀθηγ οοππθοίθα δπα οοπιροῖθ ἱπ ἐπϑιηβοῖνθδ, δηα 1ξ 18. ΟΠΪΥ͂ 
186 βοοοηα ρατὶ οὗ ἐπ6 Ὀοοῖκ, ῬΒΙοΐ σομ 1818 οὗὁἨ ποίῃίηρ νὰὶ 
“ταρτηθηίβ.Ό. Ἄἴσυδν, οὰὐ ἴπ οὐποῦ μηά, 88 γ8, [πὶ “16 ὈοοΪς 
ΒΘΘΠῚΒ (ὉΓ [Π6 τηοδῦ ρατὺ ἴο ἤᾶγθ ὈΘΘῺ ΟΥΡΊΠΔΙΥ ἃ οΟΙΩρ]οίθ 
ὙΓΟΥΪΚ, ἸΠΘΒΙΔΌΘἢ 85 ἴπ6 ΑἸ γθηὶ δοσοπηςβ [Ὁ]]ΟΥΣ ὙΘΓῪ ΓΘΔΟΙΪΥ Ο.Θ 
ὭΡΟΠ ἃποίπου ἰπ ἴῃ6 οὔθ ἴῃ ὑΠῖοἢ ὑπ ονυθηΐβ οοουγτοα,; 
Βυΐ 1μαὲ “ὁπ ἐμο ἢγβὲ μ4]} οὗ ἐμ ῬΟΟΚ, τπογα {π8ῃ πὶ ἐπ} βϑοοηᾷ, 
1 18 ὙΘΙΥ͂ ΘΆΒΥ [0 αἰδιίηρσιυϊδῃ, ἴῃ 8016 ρῥἴβδοαβ ἰδίθσ ρἤοββϑβ 
ὙΠΙΟἢ Πᾶν ογορὶ ἱπ, δπα ἴῃ οἴδοσβ ἰιδίθιορθηθουβ ἔγταρτηθηΐβ 
ἀΔΚο ΡῥΓΟΌΔΌΪΝ ἔτοτλ γαρτωθη ΑΓ ἀοσαπιθηΐθ, το δῦπρ ἴο ἐπ 

1 εἰ ἘΥΑρτηθπίδ οη [Π6 ρτδάυδὶ] οοπδίσποίίοη οὗ (80 βδογϑὰ τυ ἱπρθ οὗ 
πὸ [5γδ0}168,᾽" ἴπ Πεηκε᾽ 5 Μδρᾶζ. ἵν. 2 Ὁ. 862 844. δὰ ἰη ἰσλλογη᾽ 8 
δἱρ. ΒιΙΌΪ. ἵν. ρ. 1088 βαᾳβ. Ναολέϊσαϊί 6068 ἱπ (18 ὈΟΟΪΚ ΟἾΪΥ ἴγδρ- 
τηθηίβ ἔτῸτ [86 Θϑγ ἰοδὲ ροσοᾶβ οὗ Ηθῦγον 1:ἰϑγαίαγο, ἀθίδομθα Ῥαβ8αρῸ 8 
ἔγοτῃη ἃ ροϑέϊοδὶ Ὠἰϑίουυ πποῦθ Θομηρ᾽οῖθ ἴῃ ἔργπὶ δηά πόσο δποίθηϊ ἴῃ 
ἀδίε, ἐἰοροῦμοῦ 1} Ρδυθηιοιῖοα! δηα βαρ] ΘΙ ΘπίΑΣΥ οἰδαδβοβ οχίγδοιθα 
ἔτοτῃ οἴου παυσδιϊνοθ, οι ἢ θαῦὶϊος δηὰ ἰδίϑγ, διὰ δ]8ὸ ἱπίθγροϊδίοηβ ὈΥ 
186 ᾿αδὲ ΘΟΙΏΡΙΪΟΥ δηὰ δαϊίοσ. ἣν 



4 ἹΝΤΕΟΙΌΟΈΙΟΝ. 

ΒΔ 16 δνθηΐβ, ὙὨΟΝ παν Βυ ΒΘ α ΠΟΥ ὈΘΘη ᾿ἱπιογροϊαίθά ἰηίο 
ἴ6 ἰοχί." 126 Ῥείία ὙΑΥΤΩΪΥ ορροβοά ὑπ {ΠΘΟΓῪ οὗὁἨ ρ]οββ6β, 
Δηἃ οβρθοαν ἀγροὰ (ἢ6 δαρροβοα “ σοῃ γα ϊοιοπβ πὰ ἀἴβοσθρ- 
ΔΏΟἾ65 ὈούγΘΘ ἢ ῬΑΥ ΙΘΌΪΔΥ ρΑ5ΒΑΡῸ5 οὗ ὑπ6 ῬΟΟΚ," 88 ἃ ργοοῦ {παῖ 
1 νγῶ8 ἃ σοῃῃρι]αιίοη οὗὨἨἁ ναγΐίοιιβ ἕγαστηθηίβ, (που ρἢ 6 οπιθα ἴῃ 
16 βγβὲ Ὁ θα] 85 οὗἁὨ 818 οσκ ἰο σίνθ 8ὴγ ἀϊβιϊποὶ ἰάθα οὗ 
(η6 παίπγο οἱ 118 Θοπῃροβι!οη.--- [ἢ ἐπ τιθδπεϊπηο ἰσλλονα (Εη]. 
111. 0. 802 844.), δῃα Ζαμίμα (ΒΙΊοΚο ἴῃ ἀ48 Βαρῇ “οδβαδ; πῃ 8. [860]. 
οχορ. σομβογναῖ. 1). ἢ. 149 844.}, ἰπ ἘΠΟΙΡ δηχιθὶυ ἴὸ σοὶ τἱά οὗ 
[06 ταϊγδοῦϊουβ ομαγδοίου οὗ {πΠ6 ΒοΟΚ οὗ Φοβῇπδ, ἢ ἢ 88 δυο 
ἃ βι πη ΟΠ ησ-Ὀ]οοῖς ἴῃ ἐπ Ὁ ογο8, [84 ρα} 180 66 {πο} ορὶ πίοι ἴΠδΐ 
ἐι6 ῬΟΟΪΚΚ ὑγα8 σοι ροβθα ῬΑγΪΥ οὗ βίου οαὶ ποίϊοθβ δηα ραυ]ν οὗ 
ἸΟρΘΠΟΔΥῪ γα  Ἰοη8 ; Θπαἀθανουσίηρ αἱ ὑπΠ6 58π|6 {ΐπλ6 ἴο ροϊπηί 
ουὲ ἃ ἀου]6 βουσοθ ἴου εἶθ ἀθβοσιρίίοηβ οὗ {6 ογοββίηρ οἵ {Π6 
οζάδῃ δηὰ (16 σϑρίυγο οὗ 41. Μαυρον ἸΌΒΕ}Υ ορροβοά (818 ἢγ- 
ροιμοϑϑὶβ (Οὐμασα. ἅν. ἀ. Β. “΄οβ888), δηἃ δορί οίοϊυ ταξαίθα 10. 
ΑἹ {π6 βαπὶθ ἔπη 6 ϑῃαάθανουγθα ἴο ρῖνθ ἃ τοῦθ οογγεοὶ Ὄχρὶδα- 
πϑδίοη οὔ 186 σοϊαροβιίίοη οὗ (πὸ ΒοΟΚ. “1 {Π6 ἢγβὲ ρασί, 
οἰμδρίουϑ 1.---  ]., ἴΌΣΤΩ ἃ σοτηρὶοίθ παυτϑεϊνθ, ἔτ ἰβμ6α τ} δὴ 8ρ- 
ῬΓοργίαίο οοποϊ υβίοῃ, δαὲ ᾿ξ ογταρίοα ὈΥ ὕνγο Βι18}16 0 ̓η οΓΡΟΪαὐ]01}8 
(ςδαρβ. ἱν. 9, 8δηἃ νἱῖϊ. 12, 18,) δῃηὰ ὕνγο ἰαυῷϑὺ ΟΠ68, (ἝΠ8ρ8. ΥἹ]. 
80---8ὅ, ἀπά χ. 12, 16). ΟΠιαρίον Σἱ!., οὐὗὁἨ ταῖς [86 δαῖβοσ ἰοαπὰ 
ΥΘ 18. 9 ---24. ΔΙΤΟΔΟῪ ῬΥΘρΡαΓΘα 88 ἃ αἰβίϊηοι ἔταρτηθηΐ ΟΥ̓ ΔΠΟΙ ΟΣ 
Πιδηά, 15 ἔΠ6 ἱπάδχ ἴο {16 τεϑί. [πίῃ βοοοῃά ραγὲ [Ππ6 [Ὁ] σὶρ; 

ῬΟΓΈΟΏΒ ΘᾺ σΟΥίδΙ ἢ ΤΩΆΥΚΒ, ΤΊΟΓΘ οΥὐἩἨ Ξ 6865 αἰδιίϊηοι, οὗἨ δανίηρ 
οχ βέθα Ὀοίογα ἴῃ ἃ ἀοθίδοβοα ἴογηι: {1|ὸ ἀθβοσὶ ρυ]οη ἱπ σΒδρ. ΧΙ. 
3--Ο; [86 παγγαίΐνα ἴῃ σμδρ. χὶν. 6---Ἴ δ; 1[ῃ6 Βοπηάαγῖθβ οὗ ἐπ6 

{06 οὗ πυάδἢ, οἶδ Ρ. χν. 1---12 ; 1π6 1580 οὗὨἨ οἰξἶο8 Ὀϑοηρίηνσ ἴο 
{Πα {τῖθοθ, νοσβ. 20--- 2 : (Π6 ἀδοϊδίοη οὗἉ {86 ᾿ῃΠογδποθ οὗ [μα 

δ) οΒΟΡ 068, οἤδΡ. ΣΥ]. 1--- ; οὗ {μαὶ οὗ Ερῃγαίτ, νϑῖβ. ὅ----10 ; 
οὗ {ἰοδ6 οὗἨ [86 ᾿αδϑὲ βουὴ ὑσῖρϑϑ, οἤδρ. χυῇ!, 11, 19, 81; δπὰ 
᾿αδεγ [Π6 σοπβθογαίοη οὗἨ [Π6 {προογϑον, οἰδρ8. χχὶ!., χχῖν. 1--- 
28." ΤὍμ6 ὈΟΟΚ 18 {πογθίοσο οὐ ἃ ἔαρι ΑΥῪ πδίυγθ, θβρϑοία 
[Π6 βοοομὰ ραγί. (3.66 σβδρ. χὶϊὶ. 864.) 
Τπάἀθροη ἀ ΠΥ οὗ [Π686 ορὶηΐοπϑβ ἐπ Ὠαΐοῇ ἐποοϊορίαῃ σ. Η. 

1 Ῥαυΐμβ ΟὨΪΥῪ ἀοο8 ἐπ18 'π (86 6886 οἵ ἐπ ἤγϑί δοοοιηί, νυ ιΐο δ, ἴῃ 818 
ορἱπίοηῃ, 18 ἑογιθὰ ἤοπι (86 Θοιπ οἰ πδίϊοη οὗ 8 βαρ] πϑιτδίγο δῃὰ ἃ 
ΡοδΕῖοἉ] οπθ. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΊΙΟΧΝ. ὄ 

υαπ Μονιοονάση (αϊθραϊαϊϊο 46 Πργο “06. ἄτοη. 1826) [88 ἀ18- 
ςονοσθα ἴῃ {Π6 βίγ]6 οὗ ὑπ6 ὈΟΟΚ ἐόπ αἰ βγη: τποπυμηθηῖδ, ἤῸΠὶ 
ὙΠΠΟΣ 1ὑ 18 ΘΟ Ρ1]6α. αὶ 18 ΡΣ οΙορίοαὶ οὈβουν δ οηθ ἰπμαἰσδὲθ 
ἃ στοαὶ σϑδηΐ οἵ ρϑῃοίζδαίοη, ἀπα {ΠΥ 18 80 {Π{π|Ὸ ἔΌγοΘ ἴῃ 8 
ΔΥραϊηθηίϑ, [Πα ᾿͵8 ΠΥΡΟΙΠοβὶβ 88 ταϑὲ τί 1110 ἀρρτοναὶ, δὲ 
Ἰθαδὲ ἴπ (ΟΣ ηγΥ. 

1)ὲ Ῥοίίε, Μαωνρον, ἀδὰ Ἡφνισογ θη, 6ΥΘ Ορροβοὰ ὈὉγ ἰἄδηὺν, ἴῃ 
[86 αἰξίο8:}. Θἰπα θη αἰγοδαῦ τοίθσγοα ἴθ. Ηθ δγρυρὰ {86 ὉΠ ΠΥ 
οὔ δ ΒοΘΚ τ 1} στοῦ οἰθν στ 88 πα σοι ρ]θίθθβϑ, ἔτομι [Π6 πιη- 
ὈΙΌΚθα ἰγϑὶῃ οἵ ὑπουρ 8 ορβοσυϑθϊα 'ῃ Π6 οομίαπίβ, (ἢ6 ἸάΘ ΠΥ 
οἵ ἔἰιο [πουρἢβ δπὰ 1ἀ688, δα οὗἩἨ [Π6 βρὶγὶξ δῃὰ βίγ]6, δ αἷδβδὸ 
ἔροται {Π|6 ΒΑ ΠΊΘΏ 688 οὗ [86 ἰδηρτιαρθα. Μογβϑοσυοσ, μθ διζουηρίβα ἴο 
Ργουο {πὶ [6 ὙΠ0]6 ῬΟΟΚ τγαδοάγανγῃ ἊΡ ὈΥ Φο8μπ8, θαὶ οι {18 
Ροΐπύ ἢ18 Ἀγρτηθηΐβ ἀ’Ὸ ποῖ οοην ποίησ. ἀυονηϊοῖ 4180 (ΗΠ 66. ἀ. 
Ὠἷδι, Κσῖς, ἘΠ]. 11. 1, Ρ. 12, 844.) ἀθοίαγοά Ἠϊη1861} 1ΒΟΤΟΌΡἬΪΝ 
ορροβϑά το {16 Ὀγθακιηρ ἀρ οὗ [Π|0 ὈΟΟΚ ἰηἴο Παρτηθηΐβ, δηὰ ἀθ- 
ἰδπάθα τ |} ἰην πο 10]6 ἀΥρσυνηθηίβ [Π6 ὉΠ οὗ [Π6 ἔἢσϑι μα, Ηδ 
σταηίοά, Βονθυοσ, ἐμαὶ ἔμ ΓΘ γὰ8 ἃ. σοσ Οἱ μδίοη οὗ ἔγαρτηθηῖβ πῃ 
[Π6 βοσοῃά ΠΑ] δηα ἔπ [4]16ἀ ἴο Θϑ Δ ΌΠ 5} ἃ οἶθαῦ δπα θη ]6 
ΤΠΘΟΥΥ οι [86 Ὁ Υ 8πα οοπδίταοίίοῃ οὗὨ ἔμ6 ΒοΟΚ." 

Νοῦν, δἰ ἐπουρὶι [Π6 ΤΟΘΘΑΣΌΒ68 οὗ ἔΠ|686 ἔνγο οὐ" 8. ἃγΘ ποὶ 6ῃ- 
ἘΙΓΟΙῪ ἔτθο ΠῚ ΟΥΓΟΓΒ δηἃ ψγ ΔΚ ροϊηΐβ, γοὺ ΠΟΥ Βᾶνθ ἴῃ πιοβὲ 
Γοδροοῖβ 80 ἔοσΟΙΌΙΥ δἰίδοκοὰ {Π6 ἔγαρτηθηίαυυ Πγροι ποδὶ, ὑπαὶ 
ΠΘΟΪορίδῃ ΟΣ 08 ἤδνθ ΠΟΤῈ ἔθ  ΘΠΕΪγ Ἰρποτθα ἰῃδῃ σοδαϊθα {πον 
δΥρυτηθηΐβ. Το ἰαὐίοσ, ΤῸ Θχϑιηρ]θ, μανθ [Ὁ] ον οαἱ [ἢ Ὠλη (8, 
ΠΙΟΝ τ σὸ σίνοη Ὀγ Δίοοϊ (ἴῃ οδοπην ον) 8 ΒΘροτῖ. 1, ̓ . 44, 
864.), δπὰ Μησαϊά (ἴῃ {16 {Π60]. Θῥαάϊοη υπὰ ΚακΚθη 1881, Η. 
8, Ρ. 602, 564.), ψ] ἢ τοραγὰ ἴο [86 οΥ̓ρΊ Πα] οοπηθσίοη Ὀθίνθθη 
18:6 νῇηρβ (παὶ ἰοσιηθά {π6 στουηά-νοΥϊκ οὗ ἴπΠ0 Ῥαπίδίθθος 
δΔηα (6 ὈΟΟΚ οὗ ΨΦοβῆυαβ. ὙὙΠΘΥ α͵]80 δρρ θὰ ἰο 1η6 ἰδία [16 
ΟΤΏ οὐἱὐ ΓΠΘΟΙῪ οἵ {π6 ΕἸ]ΟΙΠ1--- ηα 6 Πονδῃ--- ἀοσατη6η08, 1π {Π6 
ΠΟῪ ἴοστη Ψ ὮΝ 7Τμολ δα σίνοῃ ἴὸ 1ὑ 1π Ὦ18. ΘΟΙΠΠΊΘΠΙΆΓΥ ΟΠ 
ὐϑμοβὶβ; δῃὰ οπάθανουσοα ἴο ρσονα ἰδμαΐ ἔπ Βοὸκ οἵ “οβῇια 
843 4180 ΟΟΙΏρΡΟΒΘα οὗ 1ῃΠ6 88Π|6 βϑυρροβοα ΕἸ]Ο Ιβι]ς ΓΘΟΟΓαΒ, 

117 Ἠδγνο δἰγολαυν βῃονη ἴπ τὰν δρεϊοϊο “' οπ ἐπ ρϑγϑ}]6] Ῥδϑθδρθβ ἴῃ 
{π0 ὈΟΟΚ8 οὗ «Ὀϑθυδ δπὰ «υἀρο8᾽ (ἰπ “οἰδαολ᾽ 8 ἀπα Οἰμενίοζε" 
Ζεἰἐϑο γιῶ 1846, Η. 1, Ρ. 9, 544.}, ΠΟΥ, θα δύ {886 ἀγρυϊηθπίβ ϑ ἢ 
γτν Βοἢ Μάυογπὶοϊ (αὐ θαρτα Ρ. 25) διϊοσηρίβ ἰο ἀΐβρτονο [86 ἀπ ν οὗ (86 
βοοοῃᾷ [41 οἔ {π6 ὈοοΪκ. 
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ὙΥΠΙΟἢ ΔΥῸ 8814 ἴο ὃθ {π6 οτἱρίπαὶ οὗ [Π6 ἔθ ὈοΟΚΒ οὗ Μόοϑοβ, 
ψΥΙἢ οογέδίη « Πον βιῖς οὐ ΠϑουςοΥ που 16 ῬΟΥΠΟἢΒ ᾿π ΘΓΒΡΟΣΒΘα, 
ΤΠ6 Πγρούμοβὶβ νγὰβ τηοϑὲ ἔὉΠΥ σαγτθαά οὐὖἱ Ὁγ Θίάλοίεηι (ρα ΠΥ 
ἰπ {Π6 {{60]. διυαά, ππὰ Καί. 1886 Η. 2, Ρ. 472, 8ε4., πὰ 

ῬΑΥΠΥ ἴῃ ἴπ6 “ Κυϊβοιοι ΓΠηςογβασῆ. ἅδον ἀθη Ῥρηΐ. ἀἴὸ Β.Β. 
Ψοβαδ, Ἐομίοσ, ἄς. Βειὶ. 1848), νῇο ἐπουρσῇςξ ἐπαὶ πα οου]ὰ 
“ἐ ἀρτμποηδίγαϊο ὑπαΐ {ΠΟΓΘ 6 γα ἴῃ {Π|8 ὈΟΟΚ ὕνο ἀἰδεϊποὶ ναυὶοίΐθβ 
οὗ τῃουρῆϊ ἀπὰ Ἰδηρστιαρθ, πδιλ ν᾽ {Πο86 ἔοαπὰ ῃ {Π6 ρσοορταρῃὶ- 
68] βθοίϊοῃϑ ἀπά {Πο86 ἰῃ ἐμ Πἰβίοσιοδὶ." Η18 σοῃποϊ αβῖ0 8 ὑγῈ 10 
δαορίοα, νὴ ἢ ἃ ἴδνν 8]10ῃξ τηοα!βοδίοηβ, Ὀγ 1726 Ῥείί6 (1μ 1Π6 
δι δηά Θ(ἢ δα! οῃβ οὗ μἷ8 [πἰγοἀυοίίοη, ὃ 168), δὰ Ο' υ. 1,οη- 

ενζο (Κοπαδῃ Βα. 1. Ρ. 18ὅ 8β86ᾳ.) «ἰισαϊά Ῥυγδιοα (ἢ6 88Πὶ0 
ΘΟΌΣΒΘ, ἴῃ ἃ ὙΔΥ ρΘΟΙΪ ΑΓ ἴο Ὠἰγαθο ἢ, δα οηάἀθανουγοα 8.}}} ἔπτ- 
{ΠῸῚ ἴο γϑϑοῖγα [ῃὴ6 ιἰδίοτ σαὶ Ῥοοβ οὗἩ (86 ΟἹ Τοβίδιμθηϊ ᾿ηἴο 
{Π6ῚΡ σοῃροπηθηῦ ρᾶγίβ ((ἀθβο μι ῃῖο 4685 0} Κ8 [8γα6].) Ἃ', 4. 
Παι, ὁπ ἴμ6 οἶμον μπᾶ, οοῃξθηίθα ΠΙπη861} ἢ Ὀγϊηρίηρ ἴογ- 
γγΑΓὰ ἀραὶ ὑΠ6 Βιρροβοα οοη ἐγ ἀἸο 08 ἴῃ {16 ὈοΟΚ οὗ “οβῆπδ, 
ΜΙ Πουῦ ΔῊΥ τοίθγθηοο ἴο [Π6 ἀγριπιοηίβ οὗ Κὐπὶσ ἀπὰ Παᾶυογηϊςξ 
ἴῃ αἰαρτοοῦ οὗἉ (Π6ῃ, δα βριη {Π6ηλ ουὐ ὈΥ Δἀαϊἴοπ8, ἰοσ [Π6 ρυτ- 
ΡΟΒ86 οὗ ἐουπάϊηρσ ΡΟ ἴθ ἃ ΠΘοΥῪ οἵ 8. οὐ σοηοοσπίηρ 80- 
0816 τονοϊαΐϊου ἀπά ἱπϑρίσαϊοη (ΟΠ Ραγαηρβρὶ. α. Καιοκ ἀογ 
Ὁ10]. ΟΘβο οι βοοογ. Θδιαιςρσατα 1848.) 

ΠῚ νὰ Ἰοοῖκ ἃ 1{{Π6 οἰοβοῦ αἱ [ῃ6 ργοσθθαϊῃρβ οὗ [1686 οΥ 68 δπά 
[Π6 Ὁ σοΠΟΙ αβίοη8, γγα πὰ, δοοογαάϊηρ ἰο  ἰοαϊά ((68εἢ. 1. ρ. 78 
8η4.}, ἐπα {Π6 “Θχίθηβῖνθ ὕοοκ οὔ οτσίηα! ἀοοιπηοηῖ8 ᾽" (88 ̓ 6 ο8}}8 
οὔν Ῥαοηϊδίθυοἢ δπα θοοΚ οὗ Φοβῇυδ) ““ἀπάσγνγθηϊ βουθσαὶ δἰ θσα- 
08 δπα ταν ἰβῖ9Π8, Ὀθίογθ 1 οατμα ἔογι ἕγοτα ὑπ6 ἀοίρο οὗὨ νγοσκ8 
οὗ δἰ πλ}]αν ἱπιροτῖ, 88 ἔπ6 ΟΠΪΥ ὁπ6 Ὑἢ1οἷι Βθοιμθα ἴο βι βοαποπὶ 
ΘΟ ΠΘΥΑΙΟἢ8 ΜΟΣΓΠΥ οὗ ργβογναίΐοηῃ. [{18 ΟἿ Ο.6 ΤΟρυθβθη δον 
οὗ 41} τΓπ6 οἴοσ νου8. Βαΐ Ὀοίοσα ᾿ὰ ἀπάογνθης [15 ἰαβί δ] θγα- 
[Ἰ0η8, ΒΙδίογ! 8] σοῦ οὗ δῦ ας ἀδίθ, δὰ οχίγαοίβ ἔτῸΠπὶ ΒΟΌΓΟΘΒ 
οὗ ναγίουβ Κιπάβ, βουνὰ 1πίο 16 {κὸ τῖνϑγβ ᾿ηΐο {6 868." ΟἿ ἐ᾿Ἰο86 
ΘΆΓΙΟΥ τ ΟΓ ΚΒ οὗ Πἰβίοσυ ὐἰσαϊά ΓΚ] ΚΒ {μὲ ΒΘ οδη ἀἰβεϊ συ βῃ {Π6 
[Ο]οσηρ ἰπ [Π6 Ῥοπίδίθαοῃς δἀπά Βοοῖ οἵ Ψοβῆμδ : (α) πυαμπλογουβ 
ἔγαρτηθηῖβ ἔσοπι ἔπ ο]ἀ6βϑὺ σους οὗ 411, τ] ἢ μ6 64}}8 [μ6 “΄“ οονο- 
ῃδηΐ ὈΟΟΪΚ,᾽ οὗ “ θΟΟΚ οὔ οονεπαηίβ,᾽" πηοβϑὲ οὔ ἔμϑῆχ ἀβέϊηρ ἔγοτῃ {Π0 
Ροσοα οὔ {πὸ δυάροβ, ἃ ἔδνν ἔγοπι [86 ({τὴ6 οὗἨ ΜίοΒ68 οὐ ἃ 8311}} θαυ οῦ 

ἄἀαῖο ; (ὁ) [Π6 ““ θοοϊκ οὗ οὐ ρίη8,᾽᾽ ἀγάνγῃ ἀρ ὉΥ ἃ [μονΐ8 οἵ οχδὶιθα 
ΥΔῺΚ ἴῃ {π6 Εγδβί ἐπι γίθθη Ὑϑᾶγβ οὗ {π6 σοῖρῃ οἵ ϑοϊοιηοῃ, “88 
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8 ἰανν-ΌΟΟΚ γαῖμοῦ ἔμδ ἢ 88 ἃ ἢ βίουυ, ὙΠΙΟἢ τ ρυθδθηΐβ Μοβθ8 
ῬΥΙΠΟΙΡΑΙΙΥ 88 ἃ ᾿ορ βίαοσ δηα Ἰθδάοσ οὗ ὑπ6 βδογθὰ οουημτη πη γ, 
δῃα ομΐοΥ οὗ 1π6 ρῥυθϑεν ἐσῖθ6, δηᾶ στρακοθ ὑ86 οὗ (Π6 ἰαρθῃ- 
ἀδυΥ ταδίοσδὶ, να] ἢ 88 Ὀθθὴ Παηάρα ἀονγῃ, ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴο Ποη- 
βίτυοί ἃ ἀοῇπηϊῖθ ἰβύοσΊ 4] ἔγαπηθ [Ὁ [Π6 ἰαννβ δηα ἱηβε πῈ 008 
ΜΠΙΘΗ ραβϑοαὰ 45 Μοβαὶς αὖ [Πδὲ ἔἶϊτηϑ ; (6) οοσίδιη ρογίΐομβ οὗ ἃ 
ΤΟΤΕ ὈΥ ἃ ῬΣΌΡοῦϊς δαῖμον οὗ [Π6 ἈΙΒΙΟΥΥ οὗ [86 ΘΑΥΙΥ {{π|68, 
ἴῃ τ ΟΝ [Π6 ργορῃοῦσαί οἰθηθηξ τγα8 ἰγαοθὰ ἴο (Π6 ροτγϊοά οὗ 
Μοβαβ δπὰ {{πὸ ραίτδυςἢβ, δηἃ [ῃ6 Ῥϑυβοῃδὶ οι 8πὰ αἰ ρση 
οὗ Μοβεβ 88 ἃ ρσορδοὶ 18 1] γ βοὲ ἔοσ!. Οἱ οὗ ἴπεβθ [ἢ γ66 
ΜΟΥΚΒ ΠΡΟῚ [Π16 ΠΙΒΟΟΥΎ οὗ {Π6 δαγ] θδϑὲ Εἰτη68 δὴ νδγίουβ ἔγαρ- 
τηθηΐβ οὗ 8{}}} σγϑδίου δηυπν (ὦ) ἴπ6 ἔοατ] Ὠἰδίοτίϑη, δὲ {ἢ6 
φΟΠλΘποοθηΐ οὗ {π6 οἱσῃτῃ σαπίαγυ, σοπιρ!]οα ἐμ Ῥοπηίδίθασῃ 
δηἀ {06 ΒοΟΙ οἵ Φοβῆυα ἴῃ {Π0 ἴοστη 1 ὙΒΙΟΝ 6 ΠΟΥ͂ ΡΟΒ8688 
1Π6πὶ, τὴ {Π|ὸ ὀχοθρίίοη οὗ ἃ ἴϑυγ ραββᾶσθθ ἩΠιὶσἢ πᾶν Ὀδθη 
᾿πιογροϊαίθα δησθ. Ηθ σοσκοά ὑρ ἔγϑοὶν ἐπ πγαίθσῖαὶ, τυ ἢ 
δαὰ Ὀθθῃ δαπάθά ἄονῃ, ΠῸμΙ ἃ ῬιΌρμϑίϊοαὶ ροὶπὶ οὗἁ νίονν, 
ΦΠτΟΝ Πρ ἃ στοδί ἀ68] ἰῃΐο ἃ πϑὺν ἔοστῃ, [0 81} ἢ18. ΟΥ̓ Υ͵ΘΥΤΒ 
δῃα τηϑοῦ ἐπ6 σδηΐβ οὗ 18 ἀρ, Ὀαὶ ΤῸΓ {Π6 τηοβὲ ραγί ἸΩΘΓΟΙΪΥ 
ΤΟΡΥ ΩΣ νοσαῦπι [τῸΠὶ ΘΑΙΠΟΣ ὙΠ ΠρΆ, ΟΥἨ τηλκίηρσ Ποτθ δπά 
1Πογ βοὴ β΄ σῃλ δἰθσαοη. Ομ {86 στ Πο]6, ἐμ γθοσθ, ἢ6 νγ88 
ἸΏΟΓΕ ἃ ΘΟΠΊΡΙΪΟΡ δα ϑαϊίοῦ {Ππ8Ππ 8ῃ ἱπάθροπάθηϊ δαΐθοῦ πὰ 
ΟΥ̓ ρί ΠΑ] ᾿ιϊδίογίδη." (Ε ισαϊά 1. Ρ. 1357.) Ζ.αδὲΐν (6), ἵπι [6 ΓαΙρτι8 
οὗ Μδηβββο πα «οβίδῃ, ρατί οὔ 1ωμονιουβ (χχνὶ. ὅ---45), [ἢ 6 
ὙΠ|016 οὗ Π)Θ. ΟΣΌΠοΙΩγ, ἢ {Ππ6 Ἔχοθρέϊοη οὗ οἶαρ. χχχὶϊ. 48--- 
52 δῃά χχχῖν. 1-- -θ9, δῃᾶὰ βουθσδὶ ῬδγΆρτΆρΡἢ8 οὗ ἴῃ6 ΒΟΟΚ οἵ 
“788, τ ΣῈ ἰηἰοσροϊαὐθά ΟΥ̓ [μ)0 Πϑουϊογομοιηῖϑί. [}η [16 Βοοῖ 
οὗἩ Φοβῆπα, οἰδρβ. 11.) ν. 18, νἱ.) δῃᾷ νυἱ}].) ΓΘ 8οὲ ἀοῦγῃ 88 ἴδ 
Ῥτοάἀποίίοπβ οἵ ἐμὸ {πϊγὰ δηά ἰουσί ἰδίοτίδη ; σἤαρβ. ἱ. δπά 

ΧΧΊΪΙ, 864.) 88 [086 οὗἩ ἴῃ6 Τυοαςογοποιηϊδι. ΒῪ {8Π6 Ἰαίζοσ, 150, 
ΤΏΔΩΥ βδρασαΐθ ραββϑαρθδ ἤᾶνθ Ὀὕθϑθῃ ἱπίγοάποθα, τονβθά, δπά 
ἀοβουροά ἴῃ ἢἷ8 οὐ ἯΑΥ,) 8πἃ δνθὴ οἢ8ρ8. νυ]. 80, ἀπά ἰχ. 2, 
δη σἤδρ8. Χ.--- ΣῊ}, 14 οὐγα ἰοὸ ᾿ϊπὶ ΔΓ 1688 οὗἨ {ποῖν οοηΐθηξβ 
ἔδδη οὗἉἨ [π6 ἀοϑοσιρίίοη δηα δυτδηρσοιηθηί, Α111 [6 τϑϑὲ 18 1ῃ6. 
στ Κ οὗὁ [16 ὕνγο δαυ οβῦ τὶ 8 οὐ ὑμ6 δῃοϊθηΐ [ιἰβίοσυ (ΠΕ ισαϊά 
Ο68.}. 1ἷ., Ρ. 227 58644.)--- ΤῊ 8 Πηθτθραπ ΒΥροὶμοδὶβ 18. ποιῃίηρ 
δαὶ ἃ Ρο]α οχίθπβίοη οὗ {πῃ6 νἱϑῦγβ Ὄδχργθββθὰ ὃν 7μοΐ, δεάλοίζι, 
Δα οὔποθ, πδὲ βϑοπηθ θυ ΠΟΥ ᾿ΤΪΠ ΠΡ, ΘΟΙΏΠΊΟΠΪΥ σαὶ ϊθ {Π6 
ἘΠ ΠΟ πὰ σαςογάβ, [οσπηθά τῃ6 στοιιπ-ννοΥῖς οὗἹἍ οὐ Ῥοπίαϊουςσῃ ἀπά 
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ΒοοΚ οὗ Φοβῆυδ, δηά {πὲ αἱ 8 ἰδίου. ρουϊοα [118 νγαϑ γενει 6 η ἩΠῈ 
{πὸ δαάἰίίοη οὗ βϑϑυύθγαὶ ἔγεϑῃ παιζαϊϊνθθδ.υ ΝΟΥ δἱὶ [μὲ ζασαϊά 
αἰ δαίοβ ἰο ἔμ6 ἢγεί ἔπγθθ ᾿:ΒυΟΥΊΔΠΒ, 18 τα οϑα ὈΥ [Π656 ΟΥ̓ Ε168 
ἴο 1[η6 ΕἸΟΜΐπι τϑοοσάβ, τυ ἢ ποτ ἔοαπαάθα, ΠΟῪ αἶβοὸ ἱπιαρίηθ, 
ὌΡΟΙ την οἶμον τὶ ἐὕθη ἀοουτηθηίβ οὗ 81}}} ϑδυ]ον ἀαΐο, ΓπΠοῸρὮ 

ΠΟΥ ἀο ποῖ αἰξθπιρὲ ἰο ΘΑΓΥῪ ἐβμιο Δ μδΙ γβὶ8 ἰασί μου. Ὑμαὶ ΠΟ Β 
Εν] ἃ δβουῖθθβ ἰο {Ππὸ τουτί Ὠϊβίουίδη, ὉΠΟΥ͂ τορασα 88 ρατί οὗ 
(86 Φοβμονίϑεις τγοσκ ; δπά Ἰαβέγ, (89 οοποϊυσΐηρ οἰδιβο8, ννῃϊοῖ 

Τιυαϊά «πὰ {μ6 οΟΥἶΟΥ ΟΥ̓ 8 ΒΌΡρΟΒΘ ἴο Ὀ6 ἴπ6 σοῦ οὗ [Π6 
 οαυϊοτγοποιηἶϑέ, ΘΊΆ ἢ 611 18 8ΔΙΟμ6 ἱπ αϑϑίρηΐηρ ἴ0 1Π6 « ϑῃονϊβί. 

ΤΆα9, ἴῃ {μ6 Ἰοδάϊπρ ροϊπίβ, ΤΕ σαϊά ἀρτθ68 τσὶ {Π6 τοδὶ οὗ {Π6 
ΠρΟΪορίοαὶ οὐ ἶς8.; θα 80 πιθοῖὶ ἴΠ6 τηοτθ ἄοοβ [6 αἰ δδσ ἔτοτη 
{μπθῖὰ ἴῃ ἢΐ8 αἱ] παΐθ σοποϊ αϑίοπϑ. ΕῸΥ, τ ἢ1]18ὲ ΓΠΘΥ͂ ΘΠ ἀθάνου Γ 
[0 Βίγθηρσίμοη {ποῖγ Ὠγροίθ818 ἀροῦ οὐ ἶσα] στοῦῃ 8, ὈΥ ροϊπεηρ 
οὔϊ ναγ 0} ἀπ σΟὨ ΓΔαϊοιοἢ5 ἴῃ {π6 βίαϊοιηθηΐθ, 8πα ἀθιιοη- 

βίγαϊίησ (ῃΠδὲ [Π6 θΟΟΚ8 νοὶ παν σοῖὴθ ἀονῃ ἴο Ὁ8, ἃΓ6 νυ ἐΐθῃ 
ἴῃ ἔνο αἰ βδγθηί βέγ}68: δλσαϊά Ἀπ} 48 ὍΡ ἴῃ ἃ ἀορτηδίϊοϑὶ νγΑΥ 8 
ῬΓΟΙΙΣ ΤΠΘΟΣΥ οἵ πιγίδ8 ἀπά ἰθρϑηάβ, δῃὰ {Π6}} ἤδη ρΘ8 οὗἉ ἔστ, 
δηά ἔουπίβ Ὅροη {ὑπαὶ ἢΐ8 δῃδίομῃο81 αἰβϑθοίίο οὗ οὖν ὨΙΒΕΟΥΥ͂ 
ἰηΐο 118 Βιρροβθά σοπιροπθηΐ ραγίβΊΌ [ἢ 118 αἰββθοίίοῃ [ἢ ΟἹ]Ὺ 
ΡΠ ποῖρ]6 τοι ρα ϊά65 μἰπι, 18 1η6 οἱα ταῦ] 18[1. ἀοοίγίηθ, ἐπαῖ 
8 5 ρ6Γη δία] γον ] δι οη, δοσοτηρδηθα ὈΥ ταΐγΔ 6168 Πα ὈΤΌΡΒ6- 
οἶθδ, 18 πο ΠῸΥ ἃ ἔδλοξ ποὺ ἃ ροββι δ γ, [παὶ [Π6 Γπμϑοογδίο νίονν οὗ 
[π6 ᾿5γΆ6 118} ΠἰβίοΥυ 18 δ] ορϑίθμοῦ ἃ ογθϑίίοῃ οὗ ροθϑίϊο βαρϑ8 
Δ τηγτὴϑ ; {πὶ [ῃ6 Ῥϑορὶα οὗὨ 1βγαθὶ τγϑῦθ ποῖ σβόβθῃ ΕΥ̓͂ {πὸ 
Πογὰ Οοά ἴο δ6 {πε συιαγάϊδη5 οὗ μἰβ γονοϊδιοη, οὐ 1θα ὈΥ βρθοϊδὶ 
ἸΉΘΒΒΘΏρΘΙΒ ἔγοῃ αοἀ ἴο πο Ὁ] Β]τηοπὲ οὗ [ἢ18 ἀἰγηθ νοσδίϊοῃ : 

θα [Πδὲ {ΠΟῪ τοϑ9 ἴο ἐπ σῇ ροβι οι συ ἰοἢ ἔμο Υ δἰίαὶποα δηγοηρσβὲ 
ὑΠ6 ΠΑΓΟΠ8 Οὗ [Π8 ΘΑ, Β᾽ ΠΡΙΥ ὈΥ [Π6 παίυγαὶ οἱ β ἢ ἢ τ οἢ 
ἰΠ6Υ σγ]6 ϑπάονοα Ὀγ {π6 Οτγθδίοσγ, δηα [Π8 αβϑίβϑίδῃοθ οὗ ἀἰβεϊπ- 
σΌΒηοα τὴ ἀπά ΠΟΙΌΘΒ ἔτοσὰ διηοηρϑὲ ἐπ ηηβοῖνοθ. Τ}}}8 ἴοτο- 
ΘΌΠΘ ΘΟΠΟΪΙ υϑίοη οὗὨ Θοπητηοη γα ΟΠ Δ] 18: 18 ΡΟ ἢ [Π6 Οἤ]οἐ ἀβϑρ- 
(ἴοη 84 ἐπ ἀδοϊβῖνο γα Ϊθ θηιρὶογϑὰ ἰῃ ὑπ ἀοἰογιηϊηδέϊοῃ οὔ 6 αἰ - 
ἔουϑηΐ οὐἹρίηαὶ ϑοῦσοθ. Ηθησθ {Π080 ρογίοη8 οὗ {πΠ6 Ῥοηίαϊθαςξ, 
ἴῃ ψΒ]Οἢ [Π6 ΤΠπδοογαίὶς οἰθηθηΐ 18 ποῖ Ὀσοπ ποηΐ, ἃγο βοῖ ἀόνγῃ 
848 ΠΆρΡΤΩΘη8 ΠῸΠπιὶ {Π6 δι] οϑὲ σσοσκ οὐὗὨ ἢΙβίουυ, δπὰ ἐΐοβθ, ἴῃ 
Μ ΒΙΟῆ [86 τορος ομαγδοίου οὐ Μόοβοβ 18 ρ]δοθα ἴῃ ἐπ6 ἔοσο- 
στουπαά; ἃγ6 ρχοπουποθα {π6 ποδὶ τηοάογῃ. Το αἰ ἴθγθηΐ ρ85- 
ΒΆΡΕΒ ΔΙῸ δα! [0 ἀδίο ἔτομι {Π6 ρουϊοάβ ἴο ὙΠΟ, ἴῃ ΖΕ σαϊα 8 
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ορίπ!οη, ἴΠ6 Ῥσϑαϊοξοβ οομπ δι πϑα ἴῃ ὑἐμθπὶ τϑίοσ, βίποθ {Π6 ρσὸ- 
ῬΒθοΐθβ ἀζὰ ποίμίπρ δαὶ [Π6 νοι θὰ ρορίϊοδὶ τηϑίμοὰ οὗ ρἱοἰϊασίηρ 
Ργθϑθηΐ δυθηΐβ, ΟΣ δ ᾿ηοβί, ἐογθθοαΐηρβ οἵ ἔιϊαγθ ΟΟΟΌΓΥΘΠΟΘΒ 
ὙΠΟ ἢ) ΔΥῸ ΔΙΣΘΔΑΥ ἰηνοῖνθα ἴῃ (86 ργθϑεπί. Αοἴπδὶ ργθαϊο 08 
ἀο ποῖ ἐχῖβὲ. 6 ἰοοῖκ ἴῃ ναὶΐῃ [ὉΓ 8ΠΥ οὔ ς 8] θυϊάθμοθ ἰῃ βαρροσί 
οἵ “Εισαϊα᾽ 8 ἀφοϊδίοη8 858 ἴο 1π6 οσρί αὶ βουγοοϑ οὗ {π0 Ο]α Τοβίδ- 
τηϑηΐ ΠΙΒΙΟΣΥ. [{ 18 γὰο ὑπαὶ ΥΠΘΏΘΥΘΙ Π6 δββιισαθδ {Π6 ΟΧἰβίθῃοθ 
οἵ δὴν νόσξκ οὗ ὨΙβίοσγ, 6 ἀοββ ποῖ [1] ἴο ροϊηΐ ουΐ δοπιθ ρθοι- 
ΠΑΥΙΣ ἴῃ [16 βίγ]ο ; Ὀπὲ 41} πα ἢ βαγβ ἘΠ τοΐίδσοηςθ ἴο οοσίδϊῃ 
σΠαγδοίσβι] 5 ἩΟΤ8 ἃ πα ἜΧΡΓΘΒβίοἢ8 ο8η μᾶγθ Ὀαΐ 1116 τγοῖρΐ, 
ἰηαβηλο ἢ) 848 ΠΘ Ὠἰπη86 1} ΘΟΠΒΙΔΒΕΥ 4645, ἐμαὶ [Π6 ᾿αίον ῃἰβύου ΔῊ 8 
Ἰηϊαὐοὰ {Π6 ψγογὰβ δη ΡΠ ΣΆΒΘΟΪ ΟΡ οὗ {πΠο86 σψγῆο ργϑοθάθά ἐμ θπ), 
8ηἀ ΤΠΟΥΘΟΥΘΡ ὑπαὺ {ΠΟῪ ἔγθα ΘΠ αἰζοσοά [μ6 ρἤγαβθδ, ΜΔ Οἢ 
1Π0Υ οαπά ἴῃ {Π6 δα ον ἀοσαμπηθηΐβ. [1 [Πδἴ ννᾶ8β [16 6886, νγ0 
Δ ΠΟ ᾿ΙσΠΡῸΣ {ΠῚῺΚ οὗὨἨ ρϑου ]αγ168 ἴῃ 8{}]6 88 σπαγδοιο τ βῶς 
βῖρστιβ ὈΥ ΨὮ]ςΟ]ὶ {πΠ6 ΑἸ ΓΘ ΒΟΌΓΟΘΒ ΤΩΔΥ 6 ἰδ ηρτ βηθα, Η]8 
Θηϊγα {ΠΘΟΥῪ ἰ8, ὑμπογαΐοσθ, δὰ] ρου βαπᾶ. [ὲ [88 ποῖ {πὸ 
8] ρῃ οβὶ οδ͵]οσῶνο τας ἴῃ 1, ἀπὰ ἀο68 ποί δά οὗ χα πα θη 
ἴῃ ἀοίδι!, οὗ τυ πιο, μούνου, 1ὑ 18 ποῦ ΟΥΓΏΥ, 88 1Ὁ 18 ποὺ ουπαοά 
ὌΡΟΣ ΔΩΥ͂ 801 ΘΠ 8ς ῥγϊηοῖρίθ. ΥΥ̓ Βαῖθνυϑσ οὐ ἶσαὶ ἀυραπηθηΐβ οδῃ 
ν"Ὲ Ὀσουσίιῦ ἴογναγὰά ἴῃ 118 ἔδνοαῦ ἤδνθ θθθη δααἀυορά ὈΥ͂ ΟἾΝΟΣ 
Οὐ 68), ὈΥΪΠΟΙΡΑΠΥ͂ ἰῃ ῥγοοῦ οὗ ἴΠ6 οοπβίγαοίίοη οὗἁ [Π6 ΒοΟΚ οὗ 
“Φοβϑῆπα ἔοι ΕἸ]ΟἨΙϑεὶς, δηὰ «6Πῃον βέϊὶς, οὐ Πυθα οΥοποιηδιϊς 
εἰθσηθηΐβ. ΟΥ̓ {1686 [Π6 ΤΌΣΤΩΘΣ τὸ 8614 ἴο 06 ἀἰβοογη 0 ]6 σΠἰΘΗ͂Υ 
ἴῃ 186 σϑορταρῃῖοδὶ βθο 018, ἴΠπ|6 Ἰαϊίον ἴῃ 186 ᾿Ἰβίουῖοα]. ΤῈ 
ΤΟ] ονίηρ τα δοίαϑὶ αἰβογσθραηοΐθϑ ἰῃ ρθοῦ Αγ 6168 οὗἁ βίγ}γ]9 Ὥροη 
ὙΥΒΙΟἢ δι 685 ἢ88 Ὀ6θῃ ἰαἱά. 

Ι. ΟΥ ἐπ6 δοΐυδὶ ἀἰβοσορϑηοθϑ ΟΥ εὐ αι νΐοηο ροϊηὐοά ουΐ 
Ὀγ Παι ῦ πὰ 226 Ῥείίο, {πθ γϑὲ νθ 80.8}} Ποί[66 18, ἐμὲ “ἴῃ ὁπ 6 
μᾶτὲ οὗὨἨ 186 Ὀοοῖς Φοβῃθα 18 8411 ἴο παν οοπαυογοά ἴΠ6 ἰαπὰ οὗ 
(ὑδηδδη δ γον, δηα ἀοδβίσογοθα 41} [Π6 Οδηδδηϊίαβ (ἢ δρ8. ΧΙ. 
16, 28, ΧΙ. 7 8ηᾳ. οἷ,» χχὶ. 48 844.) ΧΧΙ!. 4), ΜΠ ΠΘΥΘδΒ 1π ΔΠΟΙΒΟΥ 
ψ6 πα ἰῃδΐ σοῃβι ογϑΪθ ὑγϑοίβ οὗἨ ΘΟ ΠΙΓΥ γοῦθ ἀπϑυθάιιοα, δηά 

1 διάλεῖδι, δοοογαϊηρὶγ (Καὶ!, {{πίοτβ. Ρ. 88 Δα 89), ο] 4581 68 
οἤδρβ. χὶϊὶ, 15---χὶν. δ; χν.-χυῖ!. 18; αηᾶ χυὴ!, 11]--- χχὶ, 88 ρθο- 
δτδρ ΐἶοδὶ βοοιίοηΒ, 41] 5. τοδί οἵ (π6 ὈΟΟΙΚ θείην ἰβίογιοα]Ί. ΟΥ̓ {818 
οἾΔΡΒ. ν. 10--- 12, δηὰ χχὶϊ. ἃγὸ ἀἰβεϊ ρα Βῃ θα Ὀγ {86 5ἐγ]6 οὔ δποῖθηί 
ΕΠΟ] πὶ ἀοοιπιοηί8, Δη ὈοΙὴ οὗ ἴπ6 οἰαρίθγβ 8.6 Βυρροθθα (ὁ δδνθ 
ὈΠάΘΥΡΌΠΘ ΓοΥ βίοη. 

3 
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811}} γοιηδὶ πϑα ἰῃ ἢ ροββοβϑϑίοῃ οὗ {π9 (ὐδῃδβηῖθβ, νο ἢδά ποῖ 
Ῥ6θῃ Ὄχρβϑὶ]ϑά (ςῆδρ. χἱϊ. 1 844. φοτωρασθᾶ ὑὴ ἢ χν]. 14 5866.» 
ΧΥΪ, 8, ΧΧΊΙ, ὅ, 12). (Πα ν. 18 844. 109, 1160, 126 Ἡνφέἑδ 

8167).} Ἐνοῃ 18 [118 ἀἸβούθρδῃςυ σου] Ὀ6 οβίδὈ] 1βθα, [6 του ]Ἱὰ 
ποῖ ῥγονθ δηυ τ ηρ᾽ ἴπ ἔλνουγ οὗ [Π6 Πγροίοβὶ8 οὗ ΟἿΣ ὀρροπθῃΐϑ, 
ἴον 1 18 ποῦ ἔγὰθ ἐμαῖ {Π6 ὨΙβίοτγιοδὶ οὐ 1π6 “ΘΠ ον: ο- ϑουϊοσοπο- 
τηϊϑίλο ϑ]θπθηΐβ οὗἨ [π6 ῬΟΟΚ 840 ποίμϊηρ οὗἩ ἰαπὰ πποοπαπογϑά 
δηα Οὀμδδη 68 ποί γοῖ βιδάποά. 7Τη ἴΠ9 ὑπθηίγ-(ἱνὰ οΠαρίοσ, 
ΠΙΟΝ 8 γοοκοηθά ὈΥ 4}1 {86 οὐ εῖοβ 88 ὁπθ οὗ [Π6 Ἠϊβίοσϊοδὶ) 

1 διἀλοϊη (αἰ βΒαργα Ρ. 87) [858 πιδάθ ἃ βουιον δὶ ἀἰ βογθηὺ δρρ!ϊοαίίοη 
οὔ 6 βδηθ δυρυμαθηῖ. ὁ [ἢ [86 Βἰδίογ!ς 8] ρασί,᾽" ΒΘ βαυβ8, “ {πὸ οχίθγηινὶ- 
πδίϊοη οὗ (86 Ομ πδϑη 68 18 ΘΟ] 8 Π664, ἀπά 10 18 τηϑηςοηθα ἢ ργαΐβθ 
{πὶ Ζοβιιαα μ88 οχϑουϊθα {818 88 ΤᾺΓ 88 ροβϑί 0]6 (οδδρβ. χ. 40; χὶ. 14, 
16); ἰπ 1809 φϑορτδρῖοδὶ ρογίΐοι, Βονγθνογ, ἴὑ 19 τοροσίϑα, νιβοῦς 
ὈΙδπιθ, υἱοὶ ὑγῖρο8 ἤᾶνο ἔδι]θα ἴἰοὸ ἀθϑίσου [86 Οδηδαηιίθθ, δηὰ Βδνθ 
ΤΏΘΓΡΟΙΥ τηδάθ {μοτῃ ἐἰ θαίαγυ.᾿ἡ Βαΐύ ἐμοίθχί οὔθ ΒΙΌ]Θ 4068 ποί οοπίδϊπ 
ΔΏΥ͂ ΘΧΡΓΘΒΒ ΒΡΡΓΟν ΔΙ οὗ .[0881}8᾽8 δοίζομϑ, οΥὁ δοῃἀοιηπδίϊοπ οὗ (ἢ οοη- 
ἀυοί οὗ [6 8Γ86}1168 ἱπ ἔα! ]Πἶπρ' ἴο οχίθσγτηϊπαίθ ὑἢθ Οδηδδηϊίθθ. Α]] 
(μὲ 18 βαιἃ 18, τῃδὺ Ψοβϑῆπδ ρογίοστηθα 81} ἐπὶ Ψϑβονδὴ μδὰ ϑη)οϊποὰ 
ὌΡΟΩ δ΄8 βοσνδηὺ Μόοβϑβ, δῃηὰ Μοβεβ ὑροὴ .ο08808, δΔηᾶ βαβογοά ποίμίηρ; 
ἰο [41] οἵ 4}1 {πὶ «Ὁ ῃον δὴ μδᾷ οοπιπιδηαθα Μοβϑβ (ομδρ. χὶ. 18). Απὰ 
ΤΠΟΓΘ 18 ΠῸ ἱποοηβίβίθπου δαίννθθη (ἢ Ρου οστηϑηοοθ οἢ {86 ρϑτγί οἵ Ζοβῆυδ 
οὗ 411 τ18δἱ Φοθονδὰ δὰ δη]οϊποα ὑροὸη Μοβοϑ, ἀπά ὑδὸ ἕδοὶ ἰμδὲ δΒο ἀἰά 
ποί οχίθγηνηδίο [86 Οδπδδηϊοθ ἰὸ [86 νυν ἰδβὲ τῇδη, δηά {πδΐὶ (ἢ 
ἰγῖ068 οὗὨ [8γ86] .Θ ὉΠ80]6 ἰο ἀἰβ]οάρο (86 τοιηδιηΐηρ Οδπδαηὶίθθ ΠΌπι 
οογίδίῃ ρ]δθ 08 δῖθ (ΠΟῪ δὰ ἐδίζθη ροβδϑϑββίοῃ οὗ μ6 ἰδηὰ βϑεϊριρα 
{Π0π. 86 ΤΟΙΏΔΓΚΒ, ΕΟ ΟΟΟΌΣ ἴῃ (ἢ6 φΟΟρΡΤΑΡἢἾ 8] βοοϊΐοπ τυ τ ἢ 
τοίογθῃοο ἴο {86 ἔδιΐαγο οὗ [86 [ϑγ86} 1168 ὑο Θχρϑὶ {86 δῃδδηΐθ8 ἔγοπὶ 
ῬΑ οἶα οἰ [168 (οΒδρ8. χν. 68 ; χνὶ. 10; δῃὰ χυἹ. 12, 18), ἀο ποῖ 6χ- 
Ῥτοβ8 {86 Ἰεδδί δἰ ἀν Ὁ τῳ οὗἨ 186 Ὀοίηρ βυβογοα ἰο γϑιηδῖθβ. ΤΉΘΥ 
ΤΉΘΓΘΙΥ τηθηξοη ὑπο ἔδοϊ, δῃὰ ἴῃ [88 6886 οὗἩ ΐνο ἰγῖθ8, δββῖρῃ (Π 6 γ 
ἬΘΔΚΉΘΒΒ 88 {{Π|6 ΤΌΔΒΟη ({Π6Ὺ πο γῸ Ὠοΐ αδίε ἴο ἀγίνα οαΐ (86 Οἀμ)ηδδηϊΐίοϑ 
(οδδρβ. χν. 608; χυἱ!. 12 804ᾳ.). ϑιαλοιέῃ 18 (μβογοίογθ φαϊθ στοὴρ ἰπ 
Ηἷ8 ποχὶ βἰδίοπιθπί (ρ. 88), δαὶ 186 ογἱρίπδὶ βοιγοθβ οὔ 1Π6 ρθο- 
ΒτΆΡἢΪΟΔΙ Βθοί 9 Π8 ἃΓΘ οὗ ἃ τ] ον ομαγδοῖοσ [μδη (ἢο86 οὗἉ [86 Ὠἰβίοτϊςδ], 
ῬΑΥΓΥ οα δοοουηΐ οὗἉ {Π|61Ὁ πονϑῦ ὈΪδπιῖπρ 1116 [Βγδθ 1.68 Τ0Γ βραγΐηρ (ἢ 6 
Οδπδδηϊίεβ, ἀπά ρδγ γ Ὀθοδῦβ ΟμδΡ. Χχ. 9 ΘΔρρδυθη ἢν ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ 
{μδὺ {ΠοΓῸ σοῦ ἰογοίβηοσβ ἀνθ] Πρ ἱπ (86 τιϊάδὶ οὗἨ [8γ80], ψ8ο θῃ- 

᾿ )ογοᾷ, πῃ Β0πῚ6 Γθβρθοίβ δἱ ἰϑαβί, [86 βδτὴθ ὈΥΪΥΊ]Ορ 8 88 {86 [Βγϑϑ 068. 
ΤΠ ᾿αϑὲ σϑιηαγκ, ουθη ἰξ 10 σατο οοττϑοῖ, ᾿ἰπϑίοθδα οὗ Ὀοΐϊηρ γοΐαίθα ὈΥ͂ 
οΠδΡ. υἱ. 88, πουἹὰ ῥσγονθ ποι δἴηρ Ὁη]688 τὸ οουἹὰ βῇονν {μα {Π6 
ουθ σΏΘΓΒ τοΐουτοα ἴο ἰῃ οὔδρ. Χχ. 9, τηθδῃῦ ΟΪΥ 86 Οδηδδηΐίθβ, ἡ 80 
ΜΓΟΓΟ ἀοοτϊηθά ο ἀθδίγαοίίοι, Ὀαΐ ἢδα ποί γοΐ θη ἀοδβίτογθα, οὐ ἐμαὶ 
{πὸ 8ο-ο4]] θὰ ΕἸΟἰϑιϊς ραγίβ οὗ (89 Ῥοηίαίθυςο δ. γαγο 11.106 ΟὨΪΥ͂ ΟΠΘ8 
ννΠΙ ἢ ΒΡΟΚΟ οὗ (Π6 τοβίάθποθ οὗἁὨ βίγδηροῦβ ἴῃ [βδγ86]ὲ. Πυΐ ἴΠογο 8. ΠῸ 
[ουπά αἰίοπ ἴοῦ οι πογ. 

δ] 
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Βοοίοη9, 1 8 β8ἰαίθα 848 οἰϑαυὶυ ἃ8 ροβϑι δἷθ ἴῃ ν. 4 δθᾳ. δὰ 12 
864.. 1Βαὶ {ΠδγΘ ῬγοΓ6 811}} Οὐ πα η 68. ἴῃ [6 ΘΟΌΠΙΣΥ, 8Π4 ἴῃ {Π6 
Ῥοββοβδϑίοη οὗ ἰαπά. αὶ {π6 αἰβούθρϑῃου 8 ΤΔΘΓΘΙΥ Δρραγθηΐ. 
Τὶ αυῖϑθϑ ΠπΌμα (Π6 ἵνγο αἰ ογθηΐ ροὶπβ οὗὨ Υἱοῦ ἔγοση τυ] ςἢ, 88 18 
ουἹάθηςξ ᾿πγουρσποῦῖ [86 ὈΟΟΚ, 811 {π6 οἰΓουτηβίδηοθδ στο οοηξθιηι- 
Ρἰαῖθα 88 οδ᾽ ον Υ Ἰάθαὶ ΟΥ 88 δ δ] οὔ γΘΪΥ τοὶ. Τἢ185 ΟἿΓἿ οΡ- 
Ροπθηΐβ πάνθ [Ἀ116ἀ ἴο ἀἰβοονοῦ, πανὶηρ ονθυϊοοκοα [ῃ6 ἔδοϊ, ποῦ- 
τ δέρῃ πρ' {ΠΟΙΣ αϑϑοσίϊΐοη οὗ {π6 υπὶῖγ οὗ τ[Π6 Ῥαπίδίθθος ἀπά 
16 Βοοῖκ οἵ Φοβῆυδ, [παὶ {Π6 ἔουτηθσ {ὈΓΏ 8165 [Π 6 τηϑδὴβ ψὩ οὶ 
ψ6 νηΐ, οὗἨ ὈΓΙΠρὶπρ ᾿πΐο ΠΑΓΙΏΟΠΥ ὑμ686 αἰ ἤἴδσθηΐ ροὶπίβ οὗ 
γον. Ὑπὸ ΟὈ]ΘΟΌ γ γ ἰάθαὶ νἱϑνν, τ Βῖοἢ Ῥγθαουηϊηδίθϑ ἴῃ ἐῃ6 
Βιιδίοτίοαὶ ρογοη οὗ 1Π6 σοσκ, δηθὰ Ὄχι 8 1[η6 ψ]ιοΪθ ἰδπά 
88 ΟΘΠΠΌΘΓΟα, δηα 411 [86 Οὐδπδδηϊίθβ ἃ8 οχίθστηϊηδίθα, σϑβίϑ 
ΘὨΠΓΘΙΥ ὉΡΟΠ ἴΠ6 ῥΥΟΙΪ868 οὗ (ὐοα οοπίαϊηρδα ἰπ ἴπ9 Ῥοπίαϊζουςῃ, 
δῃα ἔγοτῃη ἴδοι {π6 Θχρηϑῦοη τασδὶ Ὅθ οὐίαϊποα. Αοοοχαϊηρ 
ἴο {π686 Ῥγουἶβο8 ἐπ᾿ ἰαηὰ οὗ (δῆδδῃ τνᾶ8 ἴο Ὀ6 σίνοη ὉΥ 186 
ΤΙ ογὰ ἴο 18 ρθορὶθ βϑγαβὶ, δῃὰ ἢδ ποιά ἀοϑίσου ἔπ 6 (ὐδπαδηϊίθβ 
Ὀοίοσο ἴθ. 118 μ6 αἀϊὰ [Πχοῦρ} οθῆυθ. ὉΠ ἰδίου ἀοίραίοα 
[Π6 ΟὐΔΠμδΔΠ1 65 ΟἹ ΘΥΘΙῪ ἢδη4, 8Ππὰ 80 [ᾺΓ ἴοοΚ ὑπεῖν σουπίγΥ, [μὲ 
116 16γ86}1068 ὈΘΟΔΠΙΘ Ιηϑβί6Υ5 οὗὨ 1ξ, ὙΠ 118ὲ 118 ΓΟΥΤΊΘΥ ΡΟΒΒΘΒΒΟΙΒ 
ὙΟΓΟ ΠΟΠΠΠοα ἰο δῖ ἃ ἔδνν οἱ1165 δηὰ αἰδβέγοῖβ, απ μα ὕδοοϊηθ 

Ῥονγ 688 ἔπριῖνθθ. ΤῊ18 νν88 ἃ δ] Β]τηθηὶ οὔ [Π6 ῥτουῖβο οἵ ἀοα, 
ψ Οἢ ΘΟ Βα ΓΘα [Π6 σοΙρ] εἴθ ἀαβίγαοίοη οὔτπμ6 (ὐδπαδηϊῖαβ, θαΐϊ ποὶ 
1} 6 ἷν βυάάδῃ οχίθστηϊ 8] 0η ἴο [ἢ ΥὙΘΣΥ͂ ἰαϑὲ Ὠ]8Δ} δ΄ ἃ βιηρὶο υἷον, 
Ἐχ. χσχὶϊ. 38---89, Τοῦΐϊ. νἱ. 22. Αμά {Πογϑίοσο θη {ῃ6 
ΔΌΪΒΟΥ οὗὁἩἨ Οὐ θοὸς σοποϊυαθα ἴΠ6. Πβίοσυ οὗ [Π| σοπαποβὲ οὗ 
Οβηδδῃ ὈῪ βαυϊηρ : “ ΤΠυ8 Φοβῆαδ ἴοοῖκ ἴπ6 ἡ ΠοΪο ἰδηά, δοοογά- 
ἱηρ ἴο 411} {παὶ (6 Ἰωογὰ 8814 υπηΐο Μοβοβ (οδδρ. χὶ. 28), [Π6γὸ 
ὙγᾺ8 ΠΟ ΠΟΟΘΒΒΙΓΥ ΓῸΣ Πτη ἴο τηϑῃτοι ἐπ 6 “6 Θχοθρ ]οη8,᾽ ἑ. 6.) [ἢ 
οἰτἴ68 δη4 ἀϊδέγιοἰβ {πα τνοσα ποῦ γοὶ βιιραιϊιιθά, ἀπά {Π6 Οὐ παϑηϊίθβ 
ὙΠΟ 5.1}} τοπηδί θά, ἴοσ, ποῦν δία ηαϊηρ ΤΠ 686 ΘΧΟΘΡΌΟΙΒ, {16 
ψυἢ016 ἰΔΠἀ νγᾶ8 [Δ θη, 88 [ῃ6 1ωογὰ Πα βαϊά ἴο Μίοβββ. Ομ [16 οἵ βῈὺ 
απ, ἤθη {πὸ ἰδπα νγα8 αἰνιἀθ, 1ὑ νγαᾶ8 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο τηθηίίοη 
[ἢ686 ΘΧοΘΡ ΟΠ8 δπὰ ἴο 880 νἢδί νγὰ8 ἴΠ6 80] οἰ νοἸν τθα] βίδϊθ 
οὗ αἴαῖτβ, μοὶ, Ὀθοϑιβθ {18 βουνϑα ἴο θῃξογοα [Π90 αἰνὶπθ οοτη- 
τηδηά {μ8ὲ “Ψοβῆπδ βου] ργοσθοά δ ὁποθ ἴὸ {89 αἰν]βίοη οὗ 
{π6 ἰαπά, δπὰ 480 Ὀθοδῦβο Ὧθ γγᾶ8 ἴο 8]1οὐ ὑπ6 σο]6 σου ΤΥ 
64 0.8}}γ, ΒΘ ΠΣ σοπαποχθα δὲ ὑπδὺ {ἰπ|6 οσὐὁ ποῖ. Νίονν 1 18 ὙΘΥῪ 
ονίάοης [πδὲ ἴπ686 ἴνγο ροϊπίβ οὗ υἱϑὴ 81:6 ποῖ ἱποοιῃρϑίρ]ο ἢ 6 
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οὔθ νὰ ἐΠ6 ΟΥΠΟΥ, δηὰ ἀο οὶ ἄθβοσνο ἰο 6 οδ θὰ οοῃίγδαϊο- 
[ἴ0π8. ΒΕῸΓ ονϑῃ [Π9 ρϑορτγδρἢίοδὶ Βθο0η8, ᾿ῃ ΜΒ] ἢ [89 ΘΧοΘρ- 
ομϑ δ1΄Ὸ Πδιηθα, ἃῖὸ νυ θη ΠΌΤ [86 8δῃη6 ΟὈ] ον ον 1άθαὶ 
Ροϊηὺ οὗ νίϑθνν 88 ὑπ ἰβίοσὶ δ] ροσζίίοῃβ. «βῆμα 18 ογάθσϑα ἴο 
ἀἰν!άο [Π6 απ, νι πουῖΐ λα κῖπρ ΔηΥ ἀἰβησίίοη Ὀούνγθθῃ {86 ραγί 
ὙΠ ΟἾ 15 Βαράυθα δηὰ {π81 νηΐ σοἢ ἰΒ ποῖ γοῖ ἰακοῆ. ΑσοογαϊηρΥ 
6 αἰδθέσιθυΐοθ [Π0 τολοῖο Ἰαηά σῖποὰΐξ οχοθρίίομ δπιοηρϑὶ [ἢ 
εὐῖδο8 88 8ῃ ἱπμουϊίδποθ, θθοδιιβα {π6 Ιογσὰ μα Ῥγοπηδοα ἴὸ 
ἀτγῖνο ουΐ {π6 τοϑὲ οὗ ἴπ6 Οδπδδηϊῖοβ Ὀϑίοσα {πθὴ. 8.66 [Π6 τὸ- 
ΤΏΔΙΚΒ ΟἹ ΠΡ. ΧΙ. 28.1 

(2.) Τποδο οὐοβ οὔβοσνο ἔσίΠ6 Ὁ (Πδῇ : “Ξ Ὀ.Ὶ οὔθ ρογίοη οὗ [86 
ΒΟΟΚ (Ομ ΔρΡ. 1. 6, χὶ. 28, χΙϊ. 7, χὶν. 1--), γγὸ ἀγὸ ἰθὰ ἴο ὀχρθοὶ 
{π0 ραγεοη οὗἉ [π6 Ιδηα ἴο Ὀ6 πιδάθ ἱπ ἔπ ΒΔ116 ΤΔΠΠΟΥ ΤὨγουρὶι- 
ουαῦ Δα ἴο Ὀ6 οοπηυσα πη ποαῦΐ ἱπίογταρίίοη, θα [Π6 ΟἾΠΘΓ τὸ- 
Ῥοσίβ ἃ ἀθίδυ ἴῃ [Π6 πηϊάβὲ οὗ [6 σου, οδύβηβι Ὁ] ο δἪοοουηίΐ οὗ 
{16 ᾿παοῦ ΕΥ̓ οὗἨ [16 Ῥϑορὶθ (οδδρ. χυἱ!. 8) ; ΤπΟΓΘΟν Υ, ἰὺ Β66Π18 
ἴο ἴανα ὈΘΘῺ Τοϑυχηθά αἱ δῃοίθοῦ ρΐϑοθ, 81] οἢ (ΟΡ. συ]. 1, 
χῖχ. ὅ1), ΠΟΓΘ ΒΟΘΓΑῚΪ Δ οΓ 008 ΟΥ6 τηδάθ 'π [86 ὈΓΘΥΙΟΤΙΒ 
ἀθοϊδίοη. (Πα ὑ. 119, 84ηᾳ.; 224 Ῥοίίε Ρ. 382). ὙὍΠῸ ἰαϑί 
ΓΘΙΔΑΙΚ 18 αἱ οογγοοῖ, δηα Ββῆονβ [Παὶ {Π6ῚῸ νγαϑ ΠῸ στουπα [ῸΓ 
ἴμθ ἀχροοίδοῃ οὗ [16 οὔ 8, ἃ8 {Ππ6γῸ 18 ποιῃὶπρ βαϊὰ ἰῃ (ἢΠ6 
Ῥαββᾶρθβ οἷϊθά δου νι ΓΟίδσθηοθ ὁ δὴ “ὁ ἀῃὶπίουτυρίοα᾽ 
αἰνίϑίοθ. ὅϑο 4180 ὑῃ6 σοσῃτ θη ΑΓῪ ΟΠ ΟὮΔρΡ. Χὶν. 1. 

(8.) ““Αδοογάϊηρ ἴο Ομ 808. 1.----πὶ. δηα χχὶϊ. {Π6 ρϑορὶο γοπγχαίηθα 

1 Αδ8 ἃ σοῃβιτηδίΐοη οὗὨἉ {Π0 ἀἰἸΒΟΣΟΡΆΠΟΥ͂ τ δἰο 6 δδνο ὑπ ΒΒοντη (0 
6 ΠΊΘΓΟΙΥ ᾿πηδρίθασΥ, δὲ Ἡείίε αὐάϑ ἐἶκὶ (ἢ6 ϑἰαίοπιθηΐδ, οοπίδι ρα ἱπ 
ΟἾΔΡ. χὶ!. 10, 12, 16, 21, δπὰ 28, ἰο [μ6 οὔδει ἐμδί {π9 Κίηρβ οἵ Ζοτγὰ- 
β8 6, ἀὁΖον, Βοίμοὶ, Μορίἀἄο, απὰ Ποῦ νγογὸ 8]αΐη Ὀγ Ψοβυδ, δγ6 δἱ 
νδΡδΏ06 ὙὙ1Γἢ ΟἾΔΡ. χΧΥ. 68 (ποί νοῦ. 69 89 10 18 ργἰηἰθὰ ἴῃ )6 Ἡε(46) οοτη- 
Ρᾶγϑα νἱτὰ ψπᾶρθ8 1. 2]; ἢ οδδρ. χνὶ. 10 δηά πυάροδ 1. 29 δηὰ 22 ; 
δηἃ ἩΪῈ οἶδρ. χυῖ!. 12 δηὰ «υάζοβ Ὶ. 27, ψβογο [Π6 δᾶτῃθ οἱ(68 ἃγῸ 
8814 ἐο "6 8{1}} ἱπ {πΠ0 πδηᾶβ οὗ (ἢ6 δπαδηϊίοθ. Βαΐ ονϑῃ "7. ζεηφεγζε 
(υὐ βυρτϑ ρ. 670) δάπηῖϊ 8 {86 οογτθοΐῃοθα οὗ ᾿Κοη σ᾽ 8 ΤΟΙ ΚΒ (Ρ. 19), 
(δὲ 4 ἀἰβιἑοίΐοῃ τὲ ὃὈ6 πιδάθ Ὀοίποοη (πὸ ἀθίοδί οἵ Κίπρη δᾶ (9 
οδρίῃγο οὗ {Ποῖγ οἰἐῖ65, δηα ὑπ 6 ΓῸ 18 ποι ΐπρ ἰη οἴδρ. χὶϊ. 7 μὲ 15 ποί 
ἴῃ Βαγπιοὴν τὴ (μΐ8. ΤῊ ἀἰβογορδπου, στ γοίθγοηοθ ἰο {86 οοπαποαί 
οὗ Ἠθργου δὰ ᾿οδὶν δἀπὰ {86 οχρυϊβίοη οὗ [ἢ6 Απαϊκί πα ἔτοτῃ {{|6 
πιοπηΐδίηβ, Ὀδί γθοι ΟἤΔρΡΒ. χ. 356, 838, χὶ. 21 οπ {86 οπϑ Βαπᾶ, δηᾶ χὶν. 
12, χν. 14---17 οἡ {86 οἴδον͵ 6 Ἡείίε ννουϊὰ ποὲ δᾶνο νοπίυγρα ἰὸ 
ΒΡΘΑΚ οὗἉ ἀραΐη, ῃδα ἢ ποί ρϑββοὰ Ὀγ νυ μουΐ ἠοίοα (Π6 οομηρ]οίθ Γο- 
Πιϊδίίοι ν᾽ οἢ Πανεγηϊοΐ απα οἰδογδ Ὦλνα Ἰοπρ δίποο ρίνϑη ἴο 18 δγρυ- 
ἵποπί, ὅθε Οομη. σὮδΡ. χ. 80. 
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ἰοροί θοῦ, ἘΠῈ}] π6 ἰαπὰ νγαὰβ οοπαυδγθὰ δηα αἰνἀθα 'ῃ ῥβθϑθθ 
δα ΟΥΑΘΥ, ἃπὰ {ΠΘ ΘΥΘΡῪ ὑὐῖρα ἰοο Κ ροββθββίοῃ οὗὁἨ ἐπ6 ρογίίοῃ 
γ ἢ ἢ δα ὈΘΟῚ ἀβϑιστιθα ἷπὶ; Ὀαΐ, ΟΠ [Π0 ΘΟΠΊΓΑΓΣΥ, 6 ἥπα ἴῃ 
σδ6ρ5. χν. 18 5864., χν]ϊ. 14 5η4., δηὰ ΧΙΧ, 47, {πὲ 8οπ]θ οὗ [ἢ 6 
ΕΓ 065 Ῥγθηξ ΔΥΤΑΥ ἴο οἴδοϊ σοπαμοβίβ ἴου ὑπθιηβογοβ." (αι, Ρ. 
117 ε64., 126 ῬΡοίέε, ρ. 382). ΤῊ Ϊ8 σοπίγαἀϊοιίοη, νοι Πα τα8᾽ 
ἴδ ἢγβί ἴο βρθὰκ οἵ, ἢθ οουἹά οὨ]Υ Ὀγηρ οαὐ ΌΥ͂ ἃ ἐγαπδροδίδιοη 
οὗ 116 δοοοιπίβ οοπίδι θα ἱπ [Π6 ὈΟΟΚ; πδιμθῖυ, ὈΥ ΒΒ; 
(Πδὲ {μ6 σοῃᾳαθβίβ τη] οηθα 1ῃ σΠΡ. ΧΥ.») ΧΥ]]., 8η6 ΧΙχ.», ΠΟΣᾺ 
1Π6 πογάϑ οἵ [Π6 ἰοχὶ θυ ἀθη}} ἀθβοῦῖρο 48 ὁσουστηρ αὐἴεν [16 
αἀϊνβίοη οὗ 1Π6 ἰαπά, δηὰ ἰὼν (Π9 πιοϑὲ ραῦΐ δῇονὺ {16 ἀθβϑ} οἵ 
οβῆπδ, ὑγοῦθ τηϑάθ δοίορο οἰ πον οὗὨἩ [Π680 δυϑηΐβ (866. ΤῊ ἀγεϊοὶθ 
Ἰη Βα οἸ ΌΔ ΒΒ υπὰ (ὐπουῖοῖκο᾿ 5 Ζβοῖσ. 1846, Η. 1, ῥ. 8 864.) 

(4). “ἼΠ6 βιδίθιθῃίβ, 80 θα ΘΠ ΕΥ τηδάθ, ἡ ἢ]10 ἢ} τοργθϑοηΐ {16 
ΓΟ] ρίοι οἵὗἨ [86 ρϑορίθ ὑπάοῦ Ψοβῆμδ 88 ἰπ 41} σϑρθοῖθ ἴῃ ἂρτθθ- 
τηθηΐ τ] (Π6 1ανν, ἀγῸ ποὺ ἴῃ ΠΑΤΤΠΟΠΥ͂ Ὑ1 [Π6 ἀσβοσίρίοη ρίνθῃ 
οὗ [86 ρθόρῖθ, 88 51}}} βοσνίῃρ βίγσϑηρθ ροάβ, σῇ ϊοἢ πα Ηπά ἴῃ 
οδαρ. χχὶν. 28. Βυΐ {1{||58 ραββαρὸ ἀοθϑ ποῖ ἱηγοῖνο {π6 οχὶϑ- 
ἴθῃοθ οὗ στοῖβ ἰἀ οἰ συ ΟΥ̓ ἸΠΙΡΙΥ ὑπαὶ [ΠΟῪ ᾿νΟΥΒΙρρΘα 1ΔοἸαίγουΒ 
ἰτηδροθ. [Γἐ ΤΏΘΓΟΙΥ͂ Γοίοσβ ἴο 8 δἰἰδομβιηθηί οὗ {Π6 μϑασγί ἴο βίγβηρο 
ΡΒ; δηά {π|8 σου] ΘΑΒ]Υ οο-Οχὶβὶ Ἱ ροτγίθες οὐθάϊΐθηοθ ἴο 
186 ἰδνὺ΄ὺ ἴῃ 4]} [1ῃ6 ουὐνγαγα σΟΓΘΙΏΟΠ 168 οἵἉ ΓΟ] ῥίοη. ὅ'66 {π6 σοηι- 
ΤΩΘΠΓΔΓΥ ΟἹ ΟἾΔΡ. χΧχὶν. 14 δηὰ 28. 

ΑΙ! τμαὲ Πα (ρΡ. 122 8.4.) 8878, ἰῃ δααιτοη ἴο {ἢ18, ἢ 
ΤΟίογθησο ἴο αἰ ΘΥΒΙΕΥ πὶ {Π|6 Ιάθα8 δηπα 'ἱπ {Π6 ἀθβουιρίϊοηβ οὗἉ 1Π6 
σδμαγαοίον οἵ Ψοβῆπα δηᾶ [ῃ6 Ῥθορ]θ, οὐ σοποογηΐηρ ἴΠ6 ΡΪ4668 
Δ ΡΟΥΒΟΠΒ δβϑϑοοϊδίδα σῖθ [6 ἩΟΓΒΗΙΡ οὗὨ Π6 ΙΒγδβ 168, 18 80 
{τἰνα] δηα πηΐϊουπαθα, ὑπαὶ ὄν 726 Ῥοίί6 ἴὰγ8 ὯῸ 5|7688 ἀΡΟη 
ἴ. Υο ταν, τβογοίογα, ἰθανθ ἰξ, δῃα ρΆ88 Οἢ ἴο {Π6 ουϊάθῃοο 

δἀάποορα ὈΥ Θιάλοίίη (Ρ. 87 864.) ἰπ ῥσοοῦ οὗ {πῸ αἰ θγθηςθ ἴῃ {Π6 
Βῖγ]6 οὗἉ ἡπουρσῆϊ, τ ΒΙΘὮ 18 ἀρράσθηΐ ἴῃ ἐμ6 ροορταρί οὶ δηα ἢϊ5- 
ΤοΥῖοδ] βοοϊοηθ. (δ). “ 1π {πὸ Ὠἰβέοσί δὶ βθοιοη8, θυ ἴῃ οΠΔΡ. 
ΙΧ.) Ὅ͵Ὺὸ αν ΟΠ]Υ͂ {π6 ἀ66ἀ58 οὗ «“οβῆμπα ῥγοιη θη Π}ν ἀοβουθοά, 
Ὀπὲ ἴπ {ΠΔ σοορταρ[ιίςαὶ, ΕἸ] αΖΑΡ δοῖβ ἴῃ οοποοτὲ ΜΙ πἰπ)." Ηδά 
ἴποη 116 ΗΙΡΗ Ῥυίοϑι ΕἸ] θαΖαῦ {Π6 δᾶτη6 γοοδίοῃ ἴῃ [Π6 ἐΠΘΟΟΓΔΟΥ 
88 οϑῆπα [Π6 σοηογαὶ ἢ γαβ 1Ὁ {Π6 ρΐἷδοα οὗ {πὸ ΗἸρῺ Ῥυῖοϑὲ 
ἴο οομμτηϑηα {6 δυ, ἔσῃ Ὀαε|168, ἀπ σοοπάσοϊς οοπαμαϑίϑ 
Απά 1 ποῖ, ἰ6 ἐῆθσθ δηγίίηρ ἴῃ ἔδα ἢἰϑίοσι 4] ρογθοη οὗ {Π6 
Ὀοοκ, το σου] ΔΙΓΉ8}} οοςαϑίοι οΣ (Π6 ΗἸρῇ Ῥυίοβὲ [0 Ἄρρϑδγ 
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αἱ ἴπ6 ποδα οὗ [Π ῥθορῖθ, οὐ υϑ}}ἘΕῦὖἷ}Ἅ π8 ἴῃ δχρθοιϊίηρ ϑνϑθῃ 18 
ΠΔΠῚ16 0 ὉΘ ΠηΘη ομραἴ [Ἃ}π {Π6 ονθηΐ παγζαϊθα ἴῃ οἤδρ. ᾿ἰχ.» 
{Π61Ὁ νγγὰβ8 ποίῃίηρ ἴῸΓ ΕἸ]ρΘΑΖΑν ἰο 40, ἔογ 11 ἰοτιπθὰ πὸ ραγί οἵ ὑπῸ 
ἀυε168 οἵ [118 οἴἶοα ἴο σῖνο δυάϊθπος ἴο π6 (ὙἹΘΟη 68, 0 ὙγΟ ΓΘ 
Βοηΐ [0 ἰγϑαὺ νὰ ὑΠ6 ΡΌΠΟΙΑΙ οὗ ὑπ6 δβγϑθ] 68, οὐ ἴο οοποϊααθ 
Ροδοθ υἱτ ἤθη. ΤΠΘ Γϑάϑοη ὮΥ ΕΣ] ΘΑ ΖΑΣ θη δὶ 8 ἴῃ [Π6 Ὀ80Κ- 
στουῃα δηά 185 ποὺ τηϑηϊοηθα ἴῃ {Π6 Ὠιἰδίοσίοδὶ ρογίοη οὗ {9 
θΟΟΚ, ΠΟΘ “οβϑμαδ 15 ῥχοιιϊπθηΐῖ, 8 ἐο θῈ ουπά ἴῃ 1Π6 Ββυ]θοῖ 
οὔ {μαὐ ροτίίοη ἃοπθ. ὙΠ ἐμθ ροορταρῖοδὶ βροϊίοι ἰΐ ἰ8 ἀϊ86- 
τοηῦ. Το αἰνίδβίοη οὗ {Π6 Ἰαη, ψμῖ ἢ 18 {πο χὰ ἀθβοσῖθθά, πδά 
θδθῃ θηϊγαβίοα Ὁγ Μοβοϑ αὖ {Π6 σοϊτηδηά οἵ (ὑοά ἴο {10 σϑρτθ- 
ΒΘη ΔΕ νο8. οὗ 106 ἯΠ0]6 πδίϊομ, Υ]Ζ..) (860 ΗἸΡΆ Ῥυοβὲ Ε]θαζαγ, 
Ψοβιιυα δῃηὰ ἃ ρχίποθ οἵ δδοῖβ {γδ6, (Ναι. χχχῖν. 17 864.) 
Ηρθῃοο ἰδ τγαὰϑ αυϊΐθ παίυγαὶ [ῸΓ [ῃ6 δυίῃοσ, τ θηθνοσ δ6 Πδά 
οσοϑδβίοη ἴο τη θη το η. ἔΠ 6 ΘΟΠ 5800 ἔῸΓ ἰδα ἀϊδέσ θυζοι οὗὨ 1Π6 
ἰαπάὰ (οἤδρ. χὶν. 1, χῖχ. 51, χχὶ. 1), ἴο σῖνο {6 παπιθδ οὐ 186 
ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ ἰῃ [Π6 ΟΥΔΘΓ ἴῃ ΝΒΙΟΝ ΠΟΥ ΟΟσῸΡ ἴῃ {Π6 ἰᾶὰνγ. Οὐρπὶ 
ἢθ ἴο ἢαγο ψ ] ΠΠ]Υ δαορίοα ΔΠΥ οἴμον ὃ Οὐ 1 ουν Ορροῃθῃίβ ΓΘ 
πο] πο ἴο ΘΧρ]αΐη {Π18 ἀρτϑοιηθηί ὈΥ βαγίηρ ὑπαὶ ΝΠ. Χχχῖν. νγ88 
αἶδο νει θη ΟΥ̓ {μ6 ΕΟ ἰβι, [πον σοι] ἀο νγ6}1] ἴο σομπβί δῦ ἐμαὶ 
(Π6 8816 ὙΣΙΟΣ του ἀ ΠΑγαΪῪ θ6 ᾿ΠΚΟΙγ ἴο ἀρρὶγν 186 ποσὰ τῶν 

ἴο {π6 ῥγίθϑίβ οὗ {π6 {γῦ68 'η Ναπ). χχχὶν., δῃὰ σον ΝΜ ἰπ 

[πΠ6 ΒοΟΟΚ οὗ Φοβῆυα. [1 18 νν6}1 Κπονγῃ {Πὺ 0)» 8 τοραγά θά 
ΟΥ̓ ΟΟΣ ΟΥ̓ οΑ4] ΟρΡροπθηΐβ ἃ8 οὴθ οὗ (0 οδμαγδοίοσιβίιοβ οἵ {9 
ΕΠΟΝἰϑεῖς βέγὶθ οὗ νυϊθηρσ : Ποὺ 18 1, [μθη, ἴπαὸ [16 ἘΠ]οΪ 80 ἴῃ 
[Π6 ρσοορταρ θοαὶ 860 08 οὗ {118 ὈΟΟΚ [α8 βῃῆονῃ 1Ὁ 80 11:16 
Γοϑρθοῖ, ἅἡαῦ 6 88 ψ τ θη ΣΝ ἜΣ ἰγθο {1π|68 δηά 
ΟΝ ΟἾΪΥ οπςα, δηὰ {πᾶὶ πὶ {Π6 “΄ Βαπλ1- ἰβίοτγί δ] βθοιοη, 
σἰαρ. χΥνΊ!. 4; τ ΒΘΓΘΔ8 [Π0 ΒΡροΒβοα «“ δον βέϊο οὐ Πα οσοποιβέϊς 
ΔαῖΠοΣ οὗ ἴη6 ΒοοΚκ οὗ Φοβῆπδ [88 τηϑπεοηθα {ἶπ6 ΣῊ }}}}) ἰΏ 8ὶχ 
ὈΪδοθ8 (οΠδρ. ἰχ. 1ὅ, 18, 19, 21, ἀπά χχιὶ. 14, 80) ---(6). πη τ1ῃ6 

ΒΆΠῚΘ ΙΏΒΠΏΘΙ Πᾶν 6 ΑἸ ΟΓΒΙΥ ὍΘ ΘΧρίαϊπθα, σβῖο ἢ δϑέάλοζίη 
Ὀυίηρβ ἰοσασγὰ διηοηρσϑὲ {6 ΘΧΔΙΏΡ]68 οὗ αἰ δγθηοο οὗ βέγ]6, Ὀθυΐ 
ΜΉ]ΟΙ 18 ΓΘΑΙΥ ἃ αἰ ἴΌΓΘΠΘΘ 1 τηδίϊοῦ ; ἐμαὶ “ἴῃ [86 ἢἰδβίοχί δὶ 
ΒΘΟΙΟΠ8 [86 νοὶ 8.6 ΔΟΌΘΙΥ Θπιρ]ογθα οἢ ΘΥΘΣΥ Οσςδβίοι 

(οδιδρ. 1, 10, Π|. 2), οσ ἐῃθ οἰάθγβ ἀπὰᾶ ἡυάροβ ἢ ποτὰ (οΒδρ. 
ΥἾ. 88, χχη!. 2, ἴο τῇ ϊο χχῖν. 1 τσ ΡῈ 84464), ΒΘΓΘδΒ ἐπ 6 

ΒΘΟρΤΑΡΪοαὶ ΡΟΣΊΪΟΠΒ ΟΠ]Υ͂ ΒΡΘΘΚ οὗ γ ΟΣ ΓΔ ες ἩΝ (ΟΒΔ0. 
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χχὶ. 1, χὶῖν. 1). ὙὍὉ6 Β᾽πηρ]6 ὀχρ᾽δηδίϊοη 18 ὑπαὶ {116 ΘΓ Βοίθγίηι, 

1Π6 6] ἀογβ δπὰ {πὸ Ἰπάρσοβ, ἀϊὰ ποῖ Ὀθίοηρσ ἰο {π6 σομητη 58:00 
ΠΟ Μο5868 Δρροϊπίβα ἔο [Π6 σόσκ οὗ ἀϊβισ α!10η.---(7.) ΤῊΘ 
ποχῦ σϑιηδυκ, “ {πᾶῦ ἰῃ οἤδΡ. 1. 4 [πΠ6 ΕἸΡΗγαΐθβ 18 σίνθη 88 [6 
δδϑίθσιι ΒΟ ἀδΥῪ οἵ [Π|6 ροββ}ββίοῃβ οὗ ἴπ6 Ηοῦγοννβ, δῃὰ ἰπ οἢδρ. 
ΧΙ, 18 844.) ἃ [οί }}Υγ αἰ ἴογοπῖ ὈΟυΠαΑΓῪ 18 παπγϑά," 8ῃονβ ἐμαὶ 
τ. ογαίοσιοαὶ οἤμαγδοῦον οὗ [Π|6 ΤΌΤΤΊΘΥ ρΑΒ5ΑρῸ 18 4106 ον] οοκρά. 
1 18 ποῦ ᾿πίθηάοα 88 ἃ ἀθίϑσιωϊηδίίοῃ οὗ Ὀουπάδσιθβ ἴῃ [ἢ6 τηδῃ- 
ΠΟΙ οὗ ρῥγοΐοοοϊὶ, Ὀαΐ ἴπ [6 αἰνίηθ ῥσοσηἾ86 σογίαϊῃ τν6}}- κῆπον 
Ῥοϊῃῖβ ΜΟΥ Ηχθα ΡΟῚ 88 ἴΠ6 11 }118 ΠῚ η ὙΒΙΘᾺ [ῃ6 Ἰαηά, ἐμαὶ 
νγ88 ἴο Ὀ6 ρσίνθη [0 {Π0 ΒΓΆθ]1168, γγὰ8 βἰζπδῖθα. 860 ἐπ6 οοτη- 
ΠΙΘΗΪΑΥΎ δ ΟἾΔ. 1. 4. 

Αραΐῃ ϑέάλεοίίηῃ βαγ8 (8): “ἴῃ οἴδρ. χυ. 11 δπά 88 (10 βῃου]ά 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ὃὈ6 48---47) {πΠ6 ο11168 οὗ [πΠ6 ῬὮΣΠἸΒΌ 68 ΓΘ ἈΡΡΑΥΘΒΌΥ 
μο]ά Ὀγ «πἀκαὶν, ἀπά [818 18 οοῃβττηρα ὉΥ νυ. 68, ἔογ 1 1ὸ Πδά ποὶ 
Ὀδθη 80, ἰἴὲ σου μανὸ Ὀδοη βἰδίθα [Παὶ [Π6 ΗΠ ΘΌΓΘΥΥΒ ΓΘ ὉΠ40]6 
ἴο ἀτῖνα ουὖἵ [Π6 ῬΒ} 1501 Π65 ; 1π ΟΠ ΔΡ. ΧΙ, 8, ὁἢ; 7Π6 σΟΠΊΧΆΓΎ, 6 
Βανὸ ἃ οί! γ ἀμ ἴθγοηξΐ δοοουῃΐ, δηά, ᾿παἀ6θά, [89 ῬΆΣ]1501Π 68 ἃ γῸ 
μοῦ ΤϑηΠ]οηθα ΔΏΥΜΠΘΓΘ ἴῃ [ἢ6 σθορταροαὶ ρογίοη." Βαὶ 
ἔτοιι [86 ἔλεϊ {πα {Π6 Ὀογάθυβ οἵ πάλῃ σγοσο ἴο Ἵχίθη ἴο 0 
85:46 οὗἩ ΕἸ Κγοἢ οἡ [Π|0 ποῖ (οΠΔρ. χν. 11), δπὰά ἐμαὶ ΕἸ Κσομ, (8Ζϑ, 
Αβἰιαοά, απὰ [π6 βασγουπαΐπρ ῥἴαοθβ ὑγ6 0 ββίριιϑα Όγ ἰοΐ ἴο 
(παὲ {ἰδ (νοῦβ. 48---45), 1 ἀοο8. ποὺ {1 ]οὸν ἐμαὶ [686 οἰτί68 
ΨΟΙΟ ΟΥΟΥ Π6]α Ὀγ 1. ΝοΥ ἀοθ8 σνϑῦ. ὁϑ ῥσονθ [Π|18:; Ὁ [ἢ6 
ΔΌΓΠΟΥ Δα ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ βιδιθα δἰγοδαν ᾿ῃ οἤΔρ. ΧΙ. 2---, [πὶ 1Π6 
[ΟΥΥΙΟΥΎ οὗ [π9 ἔνθ ργίποθβ οἵ {6 Ῥἢ 15.168 ἔοσιθα ρατὶ οὗ [86 
ἰαμὰ {πὶ γ88 πο βυθάποα θη (86 οαϑίϊηρσ οὗ [86 Ἰοίβ οοιη- 
τηθηοοά, Ὀπὲ δὰ 4|80 σϑοοχάθα 186 αἰνίηθ οοϊητηδπά ἐμαΐ [ἢ 
Γοβῦ οὗ {Π6 Ἰδῃά, 1.6.) [86 ἰαπά τ θ]οἢ τγὰ8 ποῖ γϑῖ σοῃαυθχοα, 
80 [ᾺΓ 88 ὁ νγ88 Το κοηθα 88 Ὀϑἰοηρίηρ ἰο [Π6 Οδῃδδη 68, βου ά 
ΡῈ ρογῇοποά ουξϊ, ὁ Ὀϑοᾶῦβο 6 Ἰμοσχὰ σπουϊὰ αἀγῖνθ ουἵ Ὀϑίοσθ 
[Π6 ΙΒγβϑιϊο8 {116 ὑγθο8 10 ἢ ΓΘ ποῖ γοῖ βυρ)υραίοα,; Ιι 
ψοῦ ά {μογοίοσο ἤανθ ὈΘΘῺ 8Π ὉΠΗΘΟΘΒΒΔΙΤῪ ΓΟρΘ  ἴοη, 1 1 σΒΔΡ. 
χν. 6 δὰ ρίνθῃ δῃποίθοῦ οομιρὶοίθ 11βὺ οὗ [Π6 οἰ[68 ὑΠδΐ ὑγ8σθ 
ποῖ γοῦ ἴκθῃ. [Ὁ 18 ΟὨΪΥ ὈΥ ΔΙ ΓΑΥΙΪῪ βορασαιηρ (Π6 ᾿ηἰγούπο- 
τοι ἃπὰ [Π6 σοτητηθποοιηθηΐ ΠῸΠπὶ [Π6 σθοργαρϊοαὶ ρΟΓ ΠΟ, 88 
ϑεάλιοιδηι ᾿Δ8 ἄοπο, [Παὲ ΔΗΥ͂ Οη6 ΟΔΠ ΡΟΒΒΙΟΙΥ ΒΑΥ [Πα πη {πα 860- 
ΠΟ ΠΟ τηθηϊίοη 18 ση849 οὗ πΠ6 ῬΣ ΒΕ 1Π6Β, ΟΥ, 88 6 δοσυναγαβ 
ΘΧΡΙΘΒΒ6Β ἴζ, {πὲ [86 σϑορταρ θοαὶ βοοϊίΐου Κποτβ πο  ηρ; οὗ {16 
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Ῥ. ΜΙ] βε1Πη68 ἴῃ τπ6 Ῥδηΐαρο 8. [1 νὰ δα ἔπ6 ραβϑβᾶρθϑ ἴῃ {ΠῚ 
σοηποχίοη ἴἰο ὙΠΟ. {ΠΟΥ Ὀθίοησ, ΘΥΟΤῪ (ἰβουθραπου νδη β[ι68 
ΔΥ͂ΔΥ. 

(9). 1μαϑέϊγ, διεάλοίζα 8808 ὑπαὶ “' 1Π6 οΥρίπαὶ οἵ [Π6 σθορτα- 
Ῥδΐοδὶ δοσουῃίβ 18 ΥΟΥῪ Θχϑοῖ ἰῃ 118 ἀοί1]8.Ύ [ΠῚ ([Π6 Β6Ο.]0}}8 8.6 
ἰαῦρα, ἱπιοἀποΟΥΎ ΟὈΒΟΓν Δ ΟΠ8 ἃ΄Ὸ αἰδομοα (Πρ. χὶν. 1---Ὁ.) 
[πῃ {Π| ἀοβεσίριομβ οἵ ἔπ ρογίζοῃ οἵ ϑδοὶ {γῖῦ6,) ἃ οοποϊυαϊηρ ἴοτ- 
Ταυἶδ 18 ΠΘΥΘῚ [ογροίίθη (ΟὨΔ08. χν. 12, χν]. 9, χυ ]. 20, 28, χῖχ. 8, 
10, 28, 81, 89, 48, χχ. 9); δῃὰ ἴῃ οἰᾶρ. χὶχ. 51 {π6 Ὠἰβίουυ οἵ 
[Π6 αἰν!δίοη οἵ [6 ἰδηά 158 Ὀγουρσῃέ [ο δὰ οῃὰ τ} ἃ πλοῦθ οχίθη- 
Βῖγ ροοσδίίοη [ῃ8ῃ υ888]. ΑΠΑ 80 «αἶ8ο0 ἴῃ {Πὸ Ὠἰβίοσιοαὶ ρογ- 
το ἐπ γθ 8 ὯῸ ἰδοῖκ οὗ ἱπίγοάἀποίο Ύ Τοιλαγ 8, θη (6 Βϑοι 08 
ΔΓ Ἰοην (866 [ὍΣ ΘΧΘΠΊΡΪΘ νυ. 1, ΙΣ. 1, χ. 1, χὶ. 1), οὐ θύβϑη οὗ ἴοσ- 

τὴ] Ποδάϊηρ (οἷ, χὶ;. 1 ἀμα 7), 8πά οὔ οοποϊαάϊῃρ ἐογπιυ] το (οἶ. 
χ. 40---48, χ!. 28, χῖν. 15.) [8 πο ἴΠ6 ὨΒΙΟΥΥ οὗὁἩ {Π6 σοηαιιοδβί 
οὔΠ6 ἰαπά ΤΟ] οννθα Ὀγ ̓ θησίῃυ ἤπαὶ ορϑοσνδίϊοῃβ (ΟΠ δρ. χὶ. 16 .--- 
28) Τὴ βιρῖθ γθᾶϑοῃ, ΠΥ 800) ΘΟΠΟΪ ΠΒΙΟΠ8 ΔΥῸ ΠΟΙ ΓΆΓΟΪΥ 
τηϑῦ ΜΠ, 15 [Παὺ [ΠΟγῸ ταϑ ποῖ [Π6 βδηθ ΟρΡρου ΠΥ ἴον ἰηΐτο- 
ἀποίηρ {Π6πὶ, ἴΠ6 ᾿ΟΪΘ βϑοίίοῃ οομπϑβιϑίϊπρ᾽ οὗἉ ἰοῃσ δοοοπηίδ ἢ 
γαΥΘα σοηΐοηΐ5, το σου] ΠΟΙ ροββ Ὁ] Υ μαννα θθϑὴ βηϊβμοὰ οὔ 
ὙΠ βίδπαϊηρ᾽ ἔστη 14.168 ρογροίθδ!ν γϑουσείηρσ. ΤὨ8 ἀγρυτηοηΐ, 
ἴο νγΠ]Οἢ στοαὶ Ἰπηρογίδῃοα 18 δἰἰδοη θα ἴῃ Π6 οα86 οὗἩ [δ Ῥϑηΐα- 
ἰθοῖ α͵8ο0, 4068 ποῖ ρζοόνθ ἰῃ {π6 5] ρῃὐοδὶ ἀθσγθα ὑπαὶ {Π6 ἵἔτο 
ΡΟΓΕΟΏΒ ἤάγα ὕθθη οορίϑα οΥἹρΊΏΔ}}γ ἤοπι ἀἰογθηῦ ἀοσυμηθηῖδ. 
Ομ ἱμίηρ 1Ὁ σοΥία ν ἀ068 ὈΓΟΥ͂Θ, ΠΔΙΊΘΙΥ, {Ππ0 τῃθο δηθὰ] ταν 
ἴῃ ΜῈ Οἢ ΤΠ686 οΥἶς8 ῥσοσθθᾶ, 0 ῬΔῪ δἰξθηίοι ἴο ΘΧίθΓ8]8 
δΙοηθ, δὰ ἤανθ πὸ βιβρὶοοη, 0 84 ποίῃϊηρ οὗ ἃ οἶθδαῦ 1468, οἵ 
[86 τοϊδοῃ Ὀθίνγθθῃ [Π6 σοηΐθηίβ δηα {πΠ6 ἔοσω. (866 {Π6 βίγκ- 
ἸΠΡ ΤΏΔΏΠΟΣ ἰῃ ΜΏΙΟΝ (6 ΟΠαγδοίογι βίο οὐ {Π|18 8γ]6 οὗ οὐ ἰοἴβηι 
πᾶν Ὀθθη ροϊηίθά οἂὖὐδ ὉγΥ ὦ. 7. Κωνίς [ἴῃ 8 ““ Βοιίγᾶρε ΖῸΓ 
γεσγιοϊαϊσπιηρ ἀπὰ Βορτϊηάδπηρ ον ΕΠ: ἀ68 Ῥϑηξ.᾽" 1. Ρ. 
14.}) 

Π|. νας παν πῃ βοὴ ὑπαὶ 1Π6 αἰνθυβι [168 ροϊηΐθα ουΐ 88 
οχϊ βίη Ὀούνθθη ἴΠ6 Ἰοαάϊηρ ραγίβϑ οἵ [6 ὈΟΟΚ ἀο ἢοΐ Ῥγογα {Ππᾶὶ 
11 γγῶβ οοϊηροβοά οἵ ΕΟ ϑιϊς δπὰ «6 ῃου ϑος πιαΐθυ}8, ἴὸσ {ΠὸνῪ 
ΔΙῸ ποῖ ἀἸβογοραποῖθθο, θαΐ ἀρραγεπὲ αἰ θη θθ, Υ μος Δα πλϊδ οὗ 
δοὶῃρ ΘΑΒΥ ἀπ παίατα γ Παγτηοηϊδοά. Βαϊ, ρουαρ8, ᾿π ἐΠ6 
Ἰδηρτιαρθ, γγα τηδΥ πα στοδίοσ αἰ Πα 65 ὙΠ γτοίεγθῃςθ ἴο 
{πἰ8 Πα (Ρ. 182 564.) ῥγϑβθοδ (1) (6 αἰβγθηοα οἵ βίγ]θ, δῃὰ 
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54Υγ5 ἰΠ8ὲ {Ππ6 ἢγϑὲ μα] οὗ τη6 Ὀοοῖκ 18. “ γϑιηαγκα Ὁ]6 ον 8 []]} 

ὀχργοβϑίοῃ οὐ {πΠ6 πιθαπίηρ,, ἃ οᾶγθ ἴ0 ἀνοϊά οὐβουγί ἐγ, ἀπά. ἃ ἢ 81- 
τηοηΐουβ Του ἶπρ οἵ οΓἽ [Π6 566 Ώς68 ; ὙΠ ΘΓΘΔΒ 1Π ΤΩΔΗΥ͂ ΡΑ58Ά 968 
οΥ̓͂ {πὸ βεοοπα Πα], τϑρϑιϊοηβ ἄγ πηδὰθ πὰ ρϑγθηίῃθβθ8 ἱπίγο- 
ἀπορά, αἱ τπ6 οοβὺ οἵ οἰθαγη 688.) [π|ρτοοῦ οὗ [Π1|8, ϑοῖῃηβ ρβββᾶσθϑ 
ΑΔΓ οἰτοὰ ποτ οἶᾶρ8. χνΐ]. δπά χνῇ]. ΤῊ]8 18 80 ἔτ οογτϑοῖ, [πα 

πη {π6 ἢἰβίοσιοα] σμαρίθυβ ἔπ 6 ΓΘ ΔΓῸ ραγασγαρίβ, ]Ποἢ ἄγ οοτη- ἢ 
Ὀ]οῖθ ἰπ {ποηλβαῖνθθ, ἀπά ἰοηροῦ [ἢ8η ΔΠγ ΜὨΙΟἢ οοσοὰν ἴῃ 16 
ΘΕΟρΡΥΑΡ οΑΪ βοοίίοη ἢ δηα Εἰ 6 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΠΒ ΔΓ6 σΟΓΓΔΙΠΪΥ ΟὈΒΟΌΓΘ 
ἷπ Βθυθῦαὶ νϑύβθϑ πη {π6 161} ἀπά 171} οπαρίουϑ.Ό Βαϊ [ἢ]8 ΤὩΔΥ 

οαϑιϊν 6 Θχρ αϊπϑᾶ ἔγομι {116 στοαῦ αἰ ἴδγθποθ 1π΄ 1Π6 50] 6οἴ8. οὗ 
ψΒΙΟι {ΠΟΥ ἴτοαῖ. Π βου ρεοη8 οὐ θογάθυβ δηά 1818 οἱ ἕονγτιβ ὁ 
ποῖ δά πη οἵ φἰαθογαΐῖθ ρουϊοάβ, Ὀθαι  Ὁ}}Υ ἀονοίαι]θα ἰοροίθον ; 
δη4 [ἢ6 οσολβίομαὶ ΟὈΒΟΌΣΙΥ πᾶ Ὀδ6 αἰγὶ υιΔ0]6 ἴο {Π6 ἀἄοςα- 
τηθηῖβ οτηρίογοα. ΑΧΑ11 {π6 Ἰηβίδησοβ αυοίθα ὈΥ Παμ (Ρ. 14] 
844.), ἰη ΨΠΙΟῆ ΕἸ ΌΤΘΗς ΟΥΓ ΡΘΟΌΪ ΑΓ ννογὰ8 οοσαγ, ΜΠ] 1} ἴο 
65.828} ἃ α"Πἴόσθηςθ ἴπ {Π6 Δα Ποσβἢρ οὗὨ {π6 ρογΓΈ ἢ 5 τοΐογστοα 
ἴο, 80 ἰοησ 88 ἢ6 οδῃποῖ βῆον [ἢῃδὲ [6 88π|6 {ΠῚ ρβ ἅτῸ 8814 6Ϊ86- 
ὙΠ6ΓΘ πίδποαι 1Π6 Ῥϑοι αν ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ΒΙΠΠΕΟΣΘΟ ογθ. ἀπά 
115 Πα Γ ̓ιὰ8 ΠΘΥΟΓ ΠΟΙ. 

(2). διάλοϊζηη (αἴ ΒΡΓ8), οἡ 1Π6 οὔ ον πδηᾷ, [88 Ὀσουρῇης ἴοσ- 
ΜΓ (ἢ 6 [Ὁ]]Ον Πρ 88 ρσοοίβ οὗ [Π6 Αἰ ἤἴδγθησα οἵ βίγϊθ ἴῃ 1ἢ9 
Ὠἰδίοσιοαὶ δπά δβορταρ ἴοδὶ ΒΘΟΓΟΉ8 : Κ΄ [ἢ [6 Ὠιἰβίοτϊοαὶ Ῥογίϊοῃϑ 
1π6 νοτὰ Ὁ 8. πιοβῦ [γα ΠΟΥ υβρα [ῸΓ ἃ ὑγῖδ6 (οἢδΡ 111. 12, 

ἴν..2, 4, 12, νι). 14, 10, χν!. 2, 4, 7, χχὶ!. 7, 9, 10, 11, 18, 

ἄς, ΧΧΙ]. 4, χχὶν. 1), δπὰ 10 15 δαὶ ταγοὶν (ῃΠδὺ νγ6 τηθοῖ ΒΝ 

ἴΠ6 ΒΥΠΟΠΥΠΊΟυΒ ὙΟΓᾺ τ (ΟΠΑρ. νἱ]. 1, χχὶ!. 1); ἴῃ {Π6 

δοοσταρ οδ], οα [Π6 Θοπέτ ΓΥ, ἸῺ 8. ὨΘΑΙΙ͂Υ αἰναγ8 86 (οἢΔρ. 
ΧΙ, 15, 24, χῖν. 1, 2, 8, 4, χν. 1, 20, 21, χνῖϊ, 1, χνῆϊ. 11, 

χίχ. 1, 24, 40, 48, χχ. 8, χχὶ. 4, ὅ, θ, ἄς.), δηὰ 0.) ΥΘΥΥ 

βϑ᾽ ἄοπὶ (οΒᾶρ. χί!. 88). ΤῊ 18 ἐννοίοϊἀ 586 οὗ {π6 ψογὰβ 15. [Π6 
ΓαΪ6 ; 80 τη ἢ 80 πᾶ Θνθη ἴῃ ἴπ6 ἢἰϑίοσίοαὶ βϑοϊίοῃ (ςἢΔρ. χὶν. 
1---ὅὴ νὰ ἰνναυβ Ππὰ [Π6 ννογὰ ᾿-πϑ» 8π4 ἴῃ δηοῦδιου βθοίϊίοη οὗ 
51 ΠῚ} σΠαγδοίθυ (ΟΠ8ρ. ΧΥΠ]. 1--- 10) ΟΠΪΥ {πΠ6 ψογά τ}. [5 
1: {Π6ῃ, γγϑ 851, 830 Ὁ] }Υ ῥσγονϑὰ ὑπᾶὲ {ΠΘ ΓΘ 15 πὸ αἰ δθγθησο ἴῃ ἐπ 
τηθδηϊηρ οὗ {Π656 νογά9, ἃ8 δέεάλοίίη δβόιπιθϑ, (πὲ [Π6 1.86 οὗ ὁπ6 
οΥ {Π6 ΟἾΠΟΙ οἂπ βαίδὶυ 6 βοῦ ἀἄονγῃ 848 ἀδίθγιηϊηθα ΟΥ̓ ποίην 
δαὶ (Π6 ραγιοαϊαῦ 81}]6 οὗ ἱπάϊν 4.4] νυυϊίοσβ ἢ ὙὟΆΥ, {μ6ι, 4] 
ΘΔΟἢ οὗ [πΠ6 ἴγγο δαῖΠοῦβ οσσΑΒΙ ΠΑ} Ὁ 86 1η6 ποσὰ ΠΝ νᾶ8 ἃ 
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Ῥϑοι αν Ὁδμαγαοίογ δεῖς οὐ {πὸ οἰπεῦ ἢ ΕῸΓ {πΠ6 δυΐδποῦ οὗἉ εἰ16 
ἰδίοτιοαὶ βϑοῦϊο 8 11868 {Π6 νγογά στ» πο ὑνῖσθ ΟΗΪΥ, 45 ϑέάλοϊεη 

βαγ8, θαΐ ΟΣ {τπ68 (ΟΠ ΔΡ. νἱῖ. 1, 18, δῃὰ χχὶϊ. 1, 14), δπὰ (Π6 

ΔΌΪΠΟΥ οὗ 116 ΟΥΠΕΙ ΘΙΆΡΙΟΥ͂Β τ) ἴπτθθ πλ68 (οἢδρ. ΧΙ. 29, 82, 
χχὶ. 16). ΟΥ̓ ἀο68 ἱξ [Ὁ]Π1ονν τπᾶὲὶ Ππ6Ὺ δανα [Π 6 Βαῖηθ τωθβηϊηρ, 
Ὀοοδαϑθ ἴῃ Νπηι. χυ]]]. 9 ; “058}. ΧΙ]. 29: ΕΖΟΚ. χῖχ, 11, 14, [Π6 

᾿ἔνο ψογά8 βίαπα 8146 ὈῪ 5146, δῃα Βοΐἢ δι ΠὟ δίοοϊ: ἀπά ἐγὶδὲ 
(θοὰς δπὰ ἐγ υ8)ξ ΒΥ ὩΟῸ πηοᾶπ8. ΤΉΘΥ τηἱρῃΐ τοῖο ἴο 
16 βᾶηθ οὐ]οοὶ, θαΐ ἴῃ αἰβογοπίὶ τοϊδίΐομβ, πὰ ἴῃ {πὲ οΆ50 
νοῦ ὰ ποῖ Ὀ6 δΥποηγιουβ. ΕὙΟΙΩ ΖΕ. χῖχ. 11, “δῃὰ δογ 
ΒΙΓΟΠΡ Β[6ΠῚ8 (γ}) ΣΧ» ὑ- 6.) (π6 ΒΙῸΠρ Ὀγάποῖο5 οὗ ἴΠ6 ν]ῃ6) 

Ὀδοᾶπηθ ΤΌ ]ΟΓΒ᾽ ΒΟΘρΡΙΓΟ8 (Οὐ 30) ἅπάν. 14, “ ἀπά {Ππεσὸ 

ννδπὶ ἤτα ουΐ οὐ ΠΡ ρταρθ-βίθπι (ἸῪ7Ὰ ΓΤ) Ὧπ4 ἀονουγοά ΕΓ 

αἱ, ἀπ {ποῦ γοιηδὶηθα 1πογθοι ΠῸ ΒΙΓΌΠΡ' βύθπι (Ὁ) ΤΥ)» 

ΠῸ 8ΟΘΡΕΓΕ ἴο σα]θ,᾽ ἱ. 6.) 0 ὈΓΔΠ ἢ, Ἡ ΒΙοἢ σου] θ6 πιδάθ Ἰηΐο ἃ 

Βοδρίγο, [ἃ ἰ8β δνϊάθηξ ὑμαῖ ἴπ6 ὕνο ψογὰβ αν ποῖ {Π6 88Π|0 
τηθδηπίησ. Ηδτα στ 8 ποῖ ομΪγ ροϊηΐθα γ ἀἰβιπρσι βηοα ἔΌΤα 
δ τὸν θαΐ 115 τϑαϊοαὶ βρη οί οι 18 ΟἸΘΑΓΡΥ σίνοη. ΤῈ τοοί οὗ 
ΤΩ 3 τῆν ἴο ϑργυϑαα οἱ, ἀμ ἤθηο6 108 τηοδηΐησ, ἃ ὈΥΔΠΟΝ ΟΥ̓ 
᾿πὰ ννϊοἢ 45 στόν ουἱὐ οὗ ἃ ἔγὰπκ οὐἩ τοοῖ. Βαΐ, 48 β06} 
ὑγαποῆθ8 γθῦθ οαϊ πο 8.16 Κ8, ΣἸ 18 ΔρΡ] 164 ἴο (α) {Π6 δέϊοΐ ΟΥ 
δία ἢ ὉΥ ψ ὈΙΟΝ [Π6 θα κ ΟΥ ἀρθαὰ βιυρρογί {Ππϑιλβοῖνϑβ, δηά, ἤρσῃ- 
γαϊίνου, [Π6 βία, 6.6.) οἵ Ὀγοδά, 1μον. χχυϊ. 260, ζο. ; (ὁ) {Π6 
δἰἰοῖ, οτγοοῖς οὗἨ 16 βῃοριθγα, ἢ τ ἢ ἢ6 ἰοπ48. ἐπ6 ἤοςκ, 

Κοορ8 οὔ δηά 5]4γ8 Ὀθδϑβίβ οὗ ὑσϑυ, ἀπὰ ἤθησο {Πὸ στοά 88 δῃ ἰπϑίγ- 
τηθηΐ οὗἉἨ ἙοἢΠϑιϊβοιηθηΐ, [8. ἰχ. 4, χ. ὅ, ἄς. ; 15 πόνο ἀσηῃοίοϑ {Π6 
βία ἢ 88. Δ} δι ]θ οἵ τυ], ἃ βοορίγο. ὔνϑη ἴῃ 8. οχ. 2 δηὰ 
7 6Γ. χὶν!!, 117, {Π 6 ΟΠ]Υ ραββαρθβ τ ΒΟ σου ἃ θ6 Ὀγουρῆὶ ἔοσναγά 
ΜΠ νοσι ἀρραγθηΐ ῥ᾽ υβ᾽ ὉΠ} γ, τῳ ΣΤ πΊΘ8Π8 ΠΟΙ Πρ ἸΏΟΓΘ 
{πὰπ {Π6 βίτοηρ οἷα ἩΠΠ  ΒΙΘὮ Θμθπλθ8 το ἀοίδαϊοα δηά βἰαίη. 
Ὁ οἡ {Π σοπίχαγυ, {Π6 οἰγτροϊοργ οὗ νοι 18 οὔβουγθ, (βου ρΡἢ 

ξ αἶβο τηθϑῃ8 ἃ γοα νη ῖο ἢ} 18 ἀϑθά ἔῸσ βιιηρ (Εχ. χχὶ. 20, ἄς.) 
ἸΟΝΕΥ ΠΠ]ΘΔΠΒ 800 ἢ ἃ Βι10]κ ἃ8 15 δῃηρ] ογθα Ὁ βϑιρροῦι. Τῆὰβ 
(γιι8δοἴϊιι8 (8. Ν.) 5408: “ [Ὁ 18 ΠΟΡΟΙ Βροϊκόῃ οὗ 848 υϑε (Ὁσ {Π6 
ΡαΓροβθ οὗ βιρρογθηρ {Π6 σσθακ, θ ΠΥ οα δοοουηΐὶ οὗ ο]ἀ ἂσὸ οὗ 
ἀἴβθαβθ οὐ ὙΠΘΗ ὌΡΟΙ ἃ ᾿ἸΟΌΓΠΟΥ.ἢ (αδδοπῖιβ, ᾿ιουγονοσ, [85 ὈΥ 
Ἰηϊδία κα οἰἰδὰ 8. Χχὶῇ. 4 ἴῃ σομποχίοη ἢ {Π6 πηρδηΐπσ : 
Ῥδουϊαβ οαἱ 4118 ἸΠη ἰ αγ. [{ ΟὨΪΥ Οσσυγ8 ἃ8 ἃ. 5 ρἢ Γ᾽ 5 βἰδῆ᾽ 
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ἴῃ 1Π6 ΡἢΓΆΒΘ: [0 ρΡ888 ὑπᾶον {86 χοά (1μον. χχυῇ. 82 ; ΕἸΧ. χχ. 
87), πὰ ἴῃ [86 ἢρπναῖῖνο ραβϑϑαροβ 8. χχῆ!. 4 δηὰ Μιοδὴ νυ]. 
14, ἰπ 411 οὔ ψῖοὶ {16 Ἰάθα οὗἉ Βυργθιηδοῦ 18 ἴΠ6 πηοϑὲ ρσοσηῖποπί 
0Π6. ΕὟΓ, τδμδῖονον {Π6 οὐγτηοϊορΎ οὗ Ἰϑ Ὁ ΠΊΔῪ ὉΘ6, [Ὁ αἰνγαυβ 
ΤΏΘ8}8 {Π6 δία οὗ ἃ ΒΌΡΘΙΟΥ, ἃ ἰογὰ ΟΥ̓ ΡΌΨΘΓΠΟΥ, πὰ {ΠΟ ΓΘ ΤῸ 
τηοϑὺ ἔγεα ΘΠ ἃ ϑσερένθ, ἃ 18 {ππ8 ἀἰβεϊηρτίϑηοα Ομ, ΣΊΩΩ, 

ὈΡΙ» δῃρά ΓΟ: Ἀπ ἴῃ [Π6 ΒΘΟΟΠΔΓΙῪ τηθϑηΐηρ, ἐγὶδ6, {Π6 16 

158. υ8ὲ 85 Ἰηϑγ ΚΘ ἃ ἀἰϑεϊποιίίοπ δδίτνγθοι ἐμ ἔνγο πτοσάϑβ. ΣΤ 
ΠΊ68Π8 ἃ ὀγαποῆ οἵ ἰδδ ρεορίε, ἀπ 18 Δρρ]16α το 1Π6 ἐγ1065 οὗἁ [5γδ6] 
ΟὨΪΥ ψΠθη ἘΠοΙ ἀθϑοθηΐ ΠτῸΠ] 056 σοΟΙητη0η ΓΔΕ ΠΟΥ 18 Κορί ἰπ υἱϑνν, 
ΟΥ 8:6 τοϊδίϊουῃ οὗ [πΠ6 Ὀγάποῖθβ ἴο ὁΠ6 ἃποῦμοῦ. [ἢ βιοἢ 68868 88 
{Π686 101} ΠΘΥΟΙ ΟΟΟΌΓΒ; [ῸΓ {Π18 ροϊηΐβ οαὐ [Π6 Τὰςθ ἃ8 ἃ οοῦ- 
Ρογδ ἢ ΟΥ ΡΟ ϊσ4] ρον, ἃπα 18 ἃ τηᾶγῖκ οὗ ἱπάθροπάθμποθ δπά 
τυ]6. Τμυ8, τ 1158 ἴθ [ῃ86 ψοσὰ πο [Π6 πιϑδηϊηρ “ ἐγὶδε᾽ 15 
᾿πτ  ἸδίοὶΥ ἀογίνοα ἔσο ὉΠ σϑάϊοα] βἰσηιβοαίΐοη ὄγαποΐ οὗ ἃ 
ἴγθ6, ἴῃ ὩΣ} Ὁ 15 ΑἸΓΘΟΟΥ σοπηθοῖθα τὴ ἢ [86 Ἰηθδηϊηρ 8οθρίγθ, 
ὉῸΡ δοίηρσ {πὸ νυ οἷθ ὈΟΑῪ οὗ [πο86 ψῆὴ0 ἃγθ ὉΠΩΘΓ ὁπ6 βοορίγο. 
ὙΠῚΒ. 18 1Π6 ΠΟΘ ΓΙ Γ]0ἢ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ ρσίνοη ὈΥ πον ([μ6Χ. 5. ν.)» 
ΙΌυ8 Ιβγδοὶ, ατ186 80 ρ ΤῸ ἢ. 6. ὍΔυοὶ ραγοῖ, ἴθσϑ αὖ ρμογηδῃ. 
Ῥὰληϊοΐη (απρὶ. θαν ἔν.) 46 118 χαὶ νοχῖ !]Παπὶ βεααπηξατ. (θδϑοηῖιιδ, 
οἢ ἔμ οὐμ6" παπᾶ, σοπίϊ 68 ἰ0 σῖγα {πΠ6 που πάρα Θχρ δμδίϊοῃ : 
Ἰοσυῖο οϑὲ πιϑίδρμοσῖσδ, γορθια ἃ ρἰαηΐα, 6 ου}ὰ8 τϑάϊοθ ῥ᾽ Γαδ 
Υἶγρδθ, 8|1 7068 αϑδασρτιηί. ΤῊ ΤΏΔΥ ΔΡΡΙΥ ἴο Ων» θαΐ [5 
ηαϊῖθ ἱπαρρ] }ς6 86 ἴο τ ἢ] οἢ ἀοθ8 ποῖ πηθδῃ νῖγρα αἱ 8]]. 

ΤῊῖ5 αἰἴδγθποθ ᾿π [μ6 τηϑδηΐηρ οὗ [16 ἔνγο πογ 8. 011} ΠΥ 
δχρ δίῃ {π6 086 οὗ ὁΠ6 οΥ̓ ΟἴΟΓ οἵ ἔβϑῖὰ ἰπ ΘΥΘΓΥ Ραββαρθ οὗ {Ππ|Ὸ 
Ῥοηίαίουοι ἀπ ΒΟΟΚ οὗ “οϑ]υδ ἴῃ ὙΠ] ἢ 10 Οσουγ8. [0 18 αἰβὸ 
αυϊία βυποὶθηΐ ἴῃ 186] ἰο δοοουης ἴον {π6 ἔτθαιθηξ ΟσσΌΣΤΘΠΟΘ οὗ 
ΣΙ ἴα ἴΠ6 Βοοῖκ οἵ Νυταθοῦβ, δηὰ 1.8 Θμ Εἶτα οὐ βϑίοι ἔγομὶ (μαΐ 
οἵ Πϑ.δα οΓΟΙΟΠΑΥ ; 848 ν76}} 88 ἴῸΥ [16 οομιδὶπαίϊοι οὗ [ἢ ἔνγο γγοσ 8 

ἴπ Νῃ,. χΥ]], 2, δπα «}ο8[.. ΧΙ], 29, ἴου ἴπθ86 ραβϑᾶρθδ δ΄Ὸ ποῖ 
Ἰαυϊοϊορσιοαι. Απά β8π0ὸ0 ΩΣ ἀοποίοβ ἃ {στρ νἱϑνθὰ ἴῃ 18 
ϑοπρδιορίοδὶ Θομποχίοη στ {Π6 οἴδιοχ ἐγ 068, 88 ἃ ὈΓΆΠΟΒ οὗ ἐλέ 
ϑαπιθ ῬΘΟΡΪΘ, Ὁ 18 ΔΡΡΙΟΡΓΙΙΘΙΥ υδοά ἴῃ [π6 σοορταρῖοδὶ ΟΠ ρίουβ 
οὗ {π1|8 Ὀοοῖκ, νυ μϊοῖ ἀθβοσῖθο {π6 αἀἰν!βίοη οὔ ἐμ6 ἰἸδπμα δ5 Ὀαϑθά Ὡροῃ 
186 σΘΠΘΘΙΟΡΎ οὗ {π6 ἐγῖῦ68, ἀῃηα 4180 ἴῃ ἴπ6 ἰβέοσιοαὶ βθοί 8, 
σἤδρΡ. Υἱ!. 1 δηὰ 18, ψΒογο 1ῃ9 ρϑάϊρστοο οὗ ΑἼμδη 18 ρίνθη, δηὰ 
σΒδΡ. χχὶϊ. 1 δῃά 14, στ τεΐθγεποθ ἰο {π6 μα] τῖρ6 οὗἩ Μαδπδβ- 
86ῃ. 0 δ͵8ο 1 }}} 18. δι ρ  ογθα ἴῃ ἐπ6 ιἸϑίογ!οδὶ ἀν τω, ποῖ 
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ΟΠ]Υ ἴῃ ΟΠΔΡ. 1.--χὶϊ), θὰ 680 ἴῃ ομδρ. χυ !. 1---10, χχὶ. δηὰ 
ΧΧῖν., ΒΘοΆ 86 ἴῃ 411 {π686 ρἴδοθβϑ πΠ6 {068 οὗὨ βϑγϑϑὶ Δρρϑδσ 88 
οΟΥΡοσῖθ Ὀοά 68, 88 8118}} ἱπάθροπαθηϊς βου ; δπὰ {ἢ18 18 αἶβὸ 

[Ππ6 1Ἰάθα ἀροη σοὶ [π6 86 οὗ {ῃ6 ψογὰ 1π σΠΔρ. ΧΙ]. 290, 88, 
δηἀ χχὶ, 10, 15 Ἰουηάσα. 

(8.) Θιάλοϊίη ἀϑαῖῃ Οὔϑογνοβ ὑπαὶ “’ {π6 Ὠϊδίογιςαὶ ρογοη ( ἢ Δ. 
χὶ, 28, ΧΙΪ, 7, χυἹ]. 10) οσοπίδϊηβ {86 ἀπαδβυδὶ ννοσὰ ΤΡ ΟΓΤΟ νγθοἢ 
6 ἀο ποῦ πιοοὶ νὴ ΔΉ ΠΟΤ ἴῃ {Π6 ἀεορβταθ δας,  Βιυϊ το 
Ιαϑὲ οὗἉ {π|686 ραββροϑ' δος Δ ΠΥ ΒΘΙοηρβ ἰο ἴπ6 ρσοϑορταρῃ!οδὶ ροσ- 
[ἴοη. Απά {Π6 ΟὨΪΥ ψγ ἴῃ νι ΐοι δέάλοζίη δ τάκ δ ἈΡΡΘΑΓ 
Οὐ υυνῖβα 18 ὈΥ δι ῬΙΓΆΣΙΪΥ ἀϑδισπίηρσ ἴο 1π6 ἰδίοτῖοαὶ ραγέ θυ σῪ 
γΕΓΒ6. ΔΠ ῬΑΓΆΡΤΆΡΪΙ Ὑ810 ἢ) ΘΟΠ 81 Π8 ΔΠΥ͂ ἰδίου αὶ οχρ δηδίϊοῃ 
οὔ 6 ἀϊνίβίοπ οἵ ἐμθ Ἰαπά, ον ἐμποιρῇ ἰδ ὀοοαγ ἴῃ 1π6 ρθορτα- 
ῬΒῖοαὶ ραγί, δηα {ππ8 ἰοανίηρ 88 σοορτάρῃϊοαὶ ποίδίηρ θαΐ {Π0 
ἀοβουρίοη οὐ πὸ ὈουΠάΑΓΥ ]ἴπη68 οὗ [Π6 ἀἰβδγθης {Ὑ1068, δπὰ 
186 οαἰδίορτιο8 οὗ ἐμοῖγ οἰ68. Βαΐ ονθὴ [ἢ ννο μαὰ πὸ ἔπγί ΠΟΥ 
8} ἴο σοηίοπα ὙΠ} Ὠΐὰ 88 ἴο [18 ἐπ8 ΔΥΡΙΓΑΣΠΥ Το παϊπρ 
ἀρϑιΐ {Π686 οἸοβθυ σοπποοίθα οἰαιβοθβ, γγ6 πιυβί δὲ ἰθαβί ἀθιηδηά 
οἵ πἴπὰ ἃ ῥγοοῦ ὑπαὶ ἴῃ [86 ἔγαριαθηῖβ ψ ]ο 6. 5111} Ἰθανθβ ἴῃ 
1Π6 σοορταρΐοαὶ ρογίοη, {ΠῸγΘ ΓΘ ΟΟΟΆβΙΟη8 Οη ὙὮΏΪΟΩ {018 
ννοσὰ τρις πᾶν θθθῃ ἰηἰτοάπορα. Νον {Π6Γ6 18 Π0Ὸ βασῇ οὁρ- 
ΡοΥΪΌΠΙΗΥ ΔΎ ΠΟΙΟ; ἔοσ (6 αἰ θγθηὶ ο]α8868 οὐ μ6 ῥθορὶθ, 
υῖθ68, τ} 1168, ἀπά ΠουβΒ6 0148, αἴθ ΠΟΥ ΠΟΘ ΟΟΙΏΡΓΙΒΘα ἀπάρθν. 
0Π6 ΠΟΠΊΤΠΟΠ Ὠϑῖηθ ἴῃ ἐ{ιῖ8, 88 {Π6Ὺ 16 ἴῃ [Π6 βίου α] βϑοίΐοῃ ; 
Δηα [δ 18. ΟὨΪΥ ἴῃ 8ιιοἢ οα868 {Πᾶΐ γρ τοὶ 18 υϑοα, ΤΠ ρσοο- ᾿ 

σταρ ἴ 4] σΠαρίουβ ἔγϑαΐ ΟΪΥ οὗ ἱπάϊινίἀααὶ ἐτῖθθ8 ἀπὰ ἐμὶν βαθ- 
αἰ νι βίομ πο [Ἀ1}1}168 (ἡ ΠΕ) 

(4.) ϑιάλοίζη αἶδο ποίϊοϑβ 186 οπιίβϑίομ ἔοι {π6 Ηἰβίοσί δὶ 866- 

[οΠ8 οΟὗἁἨἁ Τπ6 ΡῬῇΓΑΒ6 ἽΓΤΥ γτνν ὙΒΙΟὮ ΟΟΟΌΒ ἰη (Π6 σρορταρῖοδὶ 

(οαΡ. ΧΙ. 82, χν!. 1, χχ. 8); δπά σηδϊηΐϑ!η8 {πὲ ἴῃ ἐΠ6 ΟΥΊΠΘΥ 
1Π6 βδὴ6 πιοδηΐηρσ ἰβ σοηνουθα ἰπ ΟἿΟΣ ὙΟΥᾺΒ (6.6.ν ΠΡ. 
ΧΙ. 7.) Βαῦ ΟἸΠΟΥ ἢ6 88 ποῖ τεβϑοῖϊθά προη ἔπ πιϑαηΐηρ οὗ 
118 ῬἢΧΆ86, ΟΥ̓ οἶβθ Π6 ᾳῃοϊϑα {Πα 1ἐ βίοοα (0 {π6 ψ οἷα οὗ 116 
τουτϊίοῦν οἵ ἔπ 1Βγ8 6} 168 ὁη. {Π|6 ΟἾΠΘΓ 5146 οὗἁἨ {ΠῸ ογάδῃ (ογδ6β). 
Νον 1ἢ 6 μαά οπάρανουτοά ἴο πά οὐ ίΠηαο πιραπίηρ οὗἉ [818 
ΘΧΡΓΘβδίοη ὈΥ ἃ ΙΠΟΓΘ ΤαΓΘΙΪ Θχαπιηδίϊοῃ οὗ [ἢ 68 ραβϑᾶραδ ἴῃ 
ΜΠΙΘΝ 10 οσσαγ8, ἢθ σου] πανα ἀϊβοονεγαα [Πδὲ 11 18. ΟἿΪΥ ἀρρ!]ϊοά 
ἴο 1Π6 ρα! π5 οὗ Μοδ, νος οσο ἰτπα θα ἴῃ ἃ ἀϊγοςξ Ἰΐπ6 ποιη 
} ΣΙ ΠΟ ἰονψαρ8 ἴῃ6 οαϑὶ (3866 ΝῸΠ,. χχὶ!. 1, χχνὶ. 3, 63, χχχὶ. 12, 
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ΧΧΧΙ. 48, 50, χχχνῖ. 18), ἀῃὰ {πα 1 σου] ποῖ ᾶνα Ὀθθῃ πἀδρὰ δἵ 
411 ἴῃ “οϑπα ΧΥἹ]. 7, βῖποα {Π6 Γοίθγθποθ ἔΠπ6Γ6 18 ἴο ἴπ6 ψο0]6 οὗ 
186 Ἰαπ4, ΜΠ ]Οἢ τγα8 σίνθῃ 88 ἃ ροβδβοβϑϑίοῃ ἴο 16 ὄνγο ἐγ ῦ68 ἃπὰ 
ἃ [4] ου {Π6 οαϑί οὗ {πὸ ογάἄδῃ, δηα {π6 δαΐμοῦ σου] Πονο πᾶνθ 
ἀδβοιρῇὲ οὗ βαγίπρ οὗ {115, {πῇ 10 τγὰϑ οπ {π6 οὔμ6. 5146 οὔ [Π6 “7ογὙ- 
ἄδῃ ὨΘᾺΓ ἰο “ογῖοιο. Νὸ ομα σουἹὰ δάάμποθ 88 ἂἃη ἀγρυηθηῖ 
δραϊηϑβὶ (ἢ]18, ΝΌΩ. χχχῖν, 15, 86 ἔννο {π|ῦ68 δῃὰ ἃ [8] ἢᾶνθ 
Τοςοῖνϑα {πε} ἱπΠου Δ ηο6 Οἡ (Π|8 8146 «οΓάδἢ ΠΟᾺΡ «6 ΥἹΉ 0 θαϑί- 
ναΓὰ, ἰοναγα [Π6 δΒιη τίβίηρ 2 [ῸΓ ΠΟΥ ἼΓΤΡ γτυῦ ἽΔΥΌ 4068 
ποῖ ἀδβοσῖθθ {16 φσϑορτΆρ ἢ]. 8] βἰὑπδῖίοι οὗ ἴΠ6 πῃ ογίδηοο οὗ 
ἴΠ686 {τἴῦ68, θαΐ ἴΠπ6 ρἶδοθ δἱ σι ϊοἢ [Π6 ἀϑϑισηπιοηςξ οἵ {παᾶὺ ἐογτὶ- 
ἸΟΓΥ ἴο {π6 {1068 ΤηΘ ΠΕ] ΟΠΘα νγἃ8 π18616, 1.6..) {Π6 ΘΟΥΠΙΣΎ ΟΡροδβίϊθ 
ἴο Φ΄ογίοδο ἴῃ [Π6 ρ]αΐη8 οὗ Μοδθ, τ θτθ ἴΠ6 Ιβγδβθ 68 γα γθ ΤΠ θη 
Θποδηραά. 

(ὅ.) ΤῊ ποχί δυριυχηθπί : “' Μοββϑ 18 σα ]οά ΣΤΥ ἼΔῸ ΟἿΪΥ ἴπ 
1ῃ6. ΠΙβίοΥοα] 5θο. 0 }8,᾽ 185 ΔΡρΡΑΓΘΠΓΥ ἃ βουπα οὁπ6, ργου θὰ τγ 
βοραγδαΐο ἴτοπὶ 116 ρσεορταρηϊοαὶ ρογίίο Π6 βίου αὶ ΓΘΌΊΑΓΚΒ, 
ὙΠ Οἢ. ΤΑ ΠῪ ἔογτη ἃ ραγὶ οὗ 1 δῃηὰ ἃγ6 πϑοθββᾶγυ ἰο οἰποϊάαία 1, 
δηἀ ρΪαοο ποιὰ διιοηρϑβὲ ἢ 6 ᾿ἰδέοσιοαὶ βθοίΐομβ. ΤΠ {γα βίδξθ 
οὔ τΠ6 ο486, μούνονοῦ, 15 ἀἸοσοπὶ ΠΌτη ὑπαὶ πο ἢ ϑέάλοίεγῪδ Τοτ 8 
ΟΣ] Ἰοδὰ τ8 ἴο ὈθΙΘν. [ἢ ἐπ σμο]α οὗ {π6 θοοῖΚ Μόοβεβ 18 
ΟηΪγ ςΑ]]οὰ ἐλό δογυαπί ὁ ϑυελουαΐ βονεῃΐθθη {ἰπ|68, τ γοα8. [Π6 
πϑῖηθ οὗ Μοβθβ, ψηποῦΐ Δηγιηρ ιν Γ, 18 τηοῦ 1 {ΠΠγ γ-ῖου Σ 
ἰπγ68, δηα οὗἉ {π686 ὑνγθηΐγ-ῖννο 8.6 1ῃ ἴἢ6 ΒΘΟΊΟΠΒ ἀθβου θά ὈγῪ 
ϑιάλείιτι 88 Ὠ: βίου 8), απ {παῦῷ ποὺ τΟΓΘΙΥ ἴῃ ραβϑαρθ 8 ̓ῃ ἩΒΙΟΝ 
1{η6 116 ““ βεσναηΐ οἵ Φ ϑμονδῃ" [85 δἰγθϑαυ οοουγτγοα, πα {Πο6γῸ- 
ἔογα 1818 ρυθάϊοδαίθ πιὶσῃξ ΡῈ οπἰοἀ ἴον 1Π6 888 οὗ ὈγΟΥ ΠΥ οἢ 
[6 τορϑοη οὐἁἍ [π6 πατηθ, θαΐ ἴῃ σμοΪθ ομαρύθγϑ, ἰῃ ΡΌΓΟΘΙΥ Ἀ19- 
ἴογοαὶ βθοι 0 η8, 6.9., Οἰᾶρ. ἰἱν. 10, 12, 14, οἢδρ. ΧχΙ. ὁ, Χχὶν. 

ὅ. ΥΥ̓αὶ τῖρμῖ, ΤΠ6ῃ, [88 ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ἰο 848Υ ἴμδὶ ᾿δοδαβθ [ἢ]8 
ΠοΟΠΟΌΣΑΡΙΘ {16 οὗ Μοβ68 18 οπιϊεἰθα ἴῃ [Π6 σοορταρῃῖςοαὶ ἀΘβουῖρ- 
[ἴοη οὗ θουμ ἀἈΥ168 δηά {Π6 8[4{15{158] δοοουπίβ οὗ οἰ168, ὑΠοσθίοσθ. 

1{Π|886 Βθοῦ 08 σδηποῦ Ὀ6 [6 ψοσκ οὗ {πὸ βαπη δυῖπον. 88 [ἢ 6 ἢ18- 
τους 8], θῇ ἴῃ ΤΘΔΙ ΠΥ [Π|18 016 ΟσςῸΣΒ ἔν {{π|68 ἰη {Π6 ἢ Βέογ!ςΑ] 
ΘΧρ δπδίοηβ οὗ π6 σθορταρῃϊοαὶ ρογίϊοι (οἢδρ. χὶὶ. 0, ὑνγὶςθ, 
ΧΗΣ, 8, χῖν. 7, χνῆ!. 7) 

(6.) Α 58ϊπιρῖθ δῆβννοῦ ἴο ὑπΠ6 ποχί δυραυμποηῖ, ὑπαὶ “΄ ἰη 1Π6 
᾿ἰβίογί αὶ ρογίίομβ ἔπ ρυίθϑίβ τὸ Ὁ] 6 ὩΣ ΘΌΓΙΩΓῚ (ΟΠ ᾶρ. 
11, ὃ, γ]. 89), ΟΥὁἨ ΒΠΏΡΙΥ ὩΌΓΤῚ (ΕΠ8)». 1, θ, 1δ, δἀπα δϑνογαὶ 
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ΠΤΩ65 1π ΠΑΡ. νἱ.) ; π᾿ {Π6 ρσϑορταρῇϊοαὶ ΠΟῪ ἅτ οδ θά βοὴβ οὗ 
Αδγοπ, σῃδΡ. χχὶ. 4, 9, 18, 19, τηδυ Ὀ6 ἰουπά ἴπ ἴΠΔ ἴδεϊς {Παΐ 
[Π6 ῥυἹοβίβ ἅγὸ γοξοιτοά ἴο ἴῃ 186 1αβϑ-παπιθά Ἵμαρίθγ, ποῖ ἰη οοη- 
ποχίοη ὙΠ {μοῖν οἶσθ, θὰ: ψ ΠῈ {πον ρσοηθδιορῖοαὶ ἀδθβοθηΐ, 848 
{Π6 ἀἰν ϑίοη οὗ {π6 ττῖ0685 Ἰηΐο ἈΠ}}]165 ογσιηθά {πῸ Ὀαβὶβ ἀροπ' 
Ψ]ΠΟἢ 1Π6 αἰ δε θυ Εοη οὗ 1Π6 Ἰαπὰ νγα8 ἸὈυπαθά. ΑΒ 1 [Π|8 σᾶβθ 
οὗ ΘΥΘΓῪ ΟΥΠΟΥ ΕὙ1}Ρ6, “ {πΠ6 8Βοῃ8 οὗἁ βι.ἢ) δηά δύο ἃ ἐσ ο᾽ “τϑι 
οοἰνοά {πο ΣΡ ἱπηογϊίδποθ Ὀγ ]οῖ, δοοογάϊηρ ἰο {π6ὶΓ ἔδπ1}11163,᾽" 80 
41ἃ 1Π6 80η58 οὗ [,ϑν] 4180 σϑοοῖνθ {Ποῖ οἰ[68 δοσοσαϊηρ ἴο {πεν 
[ἈΤᾺ11168. 

ΤιΑβεὶγ (7), “ ΤῈ 15. ΟΠΪΥ π᾿ ἐπ ρεορταρ!οαὶ βοοοη8 (Πᾶΐ τγ6 
τηθοῖῦ ΨΥ] {16 πηπ808] ὑοσὰ ΣΌ οἶᾶρ. χχὶ. 25. ΤῊ8 ἰδ 
᾿πβογίϑα, νγ8 ᾿πηδρίηθ, ΤΠ ΓΟΙΥ ΤῸΓ ἴΠ6 ΡΌΓροΒο οὗ δά ἀϊῃρ' 0Π6 πιοῖθ 
ἴο ἴΠ6 πυσηθοῦ οὗ {πΠ6 ἀγρυμπηθηΐβ, ἀπά ὈΥ {παῦ Πηθδ 8 Ἰπογθαβὶηρ 
1Π6ῚΡ ἔοσοθ ἘῸΓ 1ξ 18 ἱπῃηροβϑβίθ]8 (Πδὲ {}}18 ἔόστη, τυ ἢ16}} ΟὨ]Υ ΟςΟ ΓΒ 
οῃςθ ἷπ {π6 σΠο]6 ὕὸοοῖκ, Βῃου]ά ργονθ δηυίίηρ αἵ 41], θβρϑοῖδ!]ῦ 
88 ἴῃ6 ΒΥΠΟηγτηοῖβ ποσὰ ὙΜΓῚ 18 ἔσαμα [ἄγεθ {ἰπ|68 ἴπ [Π6 88π|θ 

ἐπαρίον (τ. ὅ, θ, ἀπά 27), Δη4 5ἱχ {{π|68 ἰπ [π6 οἴου Βθο οηΒ, 
γ Ποῖ δίάλοϊζη, ἀθβου]θθ8 88 σθορταρ σαὶ (Ομ Δρ. χὶϊ!. 25, 29, ἀπά 
ἔνῖςθ 1η 81, χὶν. 2, 8), ψ Ἀ116 1π6 [.]] ἔοστη ΓΟΌΓΤΟ ἴῃ οὔ δρ. ΧΧΙ, 26, 

8 ὉΠαουΡί αΪγ πβδοὰ ἔθου ΟὨΪΥ Ὀδοδῦβθ ἰΐ βίδηἀβ αὖ {1:6 φοπι- 
ταθησοιηθηΐ οὗ ὁη6 οὗἉ [Π6 ρᾶγάρταρ]ιβ, ἰμίο ΜγΠ16]} ἔπ6 Παρίου ἰδ 
ΥΘΣῪ ΟΑΥΘίΆ]]Υ αἰν! ἀ6ά. 
ΤΏ, ΠΘη νγ6 ἰοῸΚ σαγ ΘᾺ }]γ ἰηΐο [Π6 σοπίοηίβ δηὰ βρισῖὶ οὗ 

[86 ῬοΟΚ, ἀο 411] ἐμοβα ἀϊνθυβιεῖεβ οἵ βυ] θοῦ πιο δῃα 8ι0]6, 
ΒΊΟΝ ἃ Βαρογβοΐαὶ οὐ εἰοΐβην [88 βοΐ ἄονγῃ 88 ἀἰϑοσθρδῃοὶβϑ ΟΥ ἃ8 
Ρτοοΐβ οὗ ἃ ἀϊβθσοποα ἴῃ πὸ οτἱρίηαὶ ἀοσαπιοιῖϑ, νη δ ΑΥΔΥ. 
1 ἰϑ ἴσὰθ τμξ ΟἿΓ Ορροῃθηΐβ αν δπάθανουγθα 51}}} ἐὈγέθμοΣ ἴο 
ΒΆΡΡροτί {Π|0ῚὉ Δγρυμηθηΐβ ὈΥ δἰ στηίησ ὑπαὶ [Π6 βᾶτηθ αἰ ΓΘ 685 
8.6 ἴ0 θ6 ἀοίοοἰοα ἴῃ [Π6 Ῥεπίδίθαςμβ. Βαΐ Δ Βουρἢ βοῖια οὗ 
[Π6 ΒΘο Οἢ8 ἴῃ {18 ὈΟΟΪΚ ΓΘ ὙΘΓῪ βιταλϊαν ἴῃ 810]6 ἀηα σοπίθῃ 8 
ἴο 500 ἢ Βρο ]0ῃ8 ἰπ ἴπ6 Ῥρηΐϊαίθα ἢ 88 ἰγοαΐῖ οὗ 1ῃ8 88π|6 θυθῃΐβ, 

γοΐ 11 ΌΥ͂ ΠΟ πιθϑη8 [Ὁ] ]ονγβ ἐμαλ 0πΠ6 οΥἹσίη οὗἩ ἔπ ὕνγο ὈΟΟΚΒ τν88 
[86 8δῖη6, ἰμαΐ ἜΘΟΥ ΟΓΘ σοιηροβοά δὲ [Π|6 βδίηθ {{Π|6, ΟΥὐὁ ΘΓΒ 

ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ οπθ ποῦκ. Ἐὸγ, ἰπ {μ6 γβῦ ρ]δοθ, ἐμ6 Ὠγρούμοβὶβ οὗ 
οὐἹρΊηδὶ ἀοοσιπηθπίβ 18 ποὶ ΠΠΟΥΘ ΒΣΟΠΡῚΥ ΘΔ Ὁ] 15Πη 64 ΗΠ Ὦ τοΐο- 
ΓΘΠ06 ἴο {Π6 Ῥομῃίαίουος, {πΠ8π ἴο [86 Βοοῖ οὗ οϑῆυπδα (866. ΠΥ 

ἈΥῸΟἾ6 1 ιμάοίδαοςλ᾽ε πα (ιονίοκο᾽ 8 Ζοι ΒΟ τι, 1846, 1. Ρῥ. 28, 

Ποίθ), ἃπά βϑοοῃάϊγ, θνθὴ {π6 δβϑιπηρίίομ, {μὲ (Π6 50-ο8164 
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ἘΠΟΙβες οἰθιηθηΐβ οὗ {118 ὈοΟΪς σοῦ οὐἱρίῃα! Υ οοπποοίθα πῃ 
186 ΕἸο πὶ δοῦγοθϑ οὗ ἐΠ6 Ῥεηιδίθυςῃ, 18 ααϊξα ἀπίθπαθ]θ. ΤῊΘ 
ἄρα οὗὨ Μοββϑ, 1ὑ 18 βαϊ, ἀοθϑ ποὺ ἴοττη ἃ σοοὰ δοῃοϊυβίοη, 8 
τοβϑηρ ροϊμῦ αἱ ψῃ]οἢ τγ βου] ὀχρθοῖ δὴ δυΐδμοῦ ἰο Ὀγθὰκ οἱ 
[18 Ὠἰβίοσυ. ΕὟῸΓΣ “( Μοβββ 18 ποῖ [ἢ τϑαὰὶ Πϑῖοὸ οὗ {116 Ὠϊβίογγ, θαΐ 
[Π6 ΡΘΟρ]6 οὗἉ [βγβδὶ ἴῃ τποὶν σεδοη ἴὸ ϑονδῇ ; δῃὰ ἴΠ6 ρθορὶθ 
ΓΘ 1π ΒΌ0ἢ ἃ ΘΟΠ ΘΙ ΠοΝ δἱ ἴΠ6 ἀοδίς οὗ Μῶοβοβ (οῃ {π6 Ὀοσάθ 5 
οὗ [Π6 Ῥγοπλθθα ἰδπα 8πα γσϑδᾶυ ἴο ἴδίκθ ροβϑϑββϑβϑίοῃ οὗ ἴΐ, θαΐ 8ὲ}}} 
ουΐ5146 10), [πδὺ ἃ ὙΤΙΓΟΣ 0 84 Ὀγουρἧβ ἀονγ [6 ἢ ΒΕΟΥΎ ἔτῸ πὶ 
{|Ἰ|6 σγθδίίοη οὗ {80 ποσὰ ἴο (παι ροϊηΐ, οου]Ἱὰ ΠάγάΪϊγ Ὀσθακ οἱ 
1πογο. (Βδεξ αἱ βϑαργα ρῥ. 46, διάλοζίἧη Ρ. 98 β0ᾳ.) ὙΤΠ6 σι Π0]6 
ἴογοθ οὗ [18 ἀγρυπηοηΐ 15 ἀογῖνοα ΠπῸπι ἴπ6 ἔδλοὶ τΠδὶ “6 Μοβθβ ννὰ8 
ποῖ ἴΠ6 Το 8] ΠοΙῸ οὗ πα υϑίοτγ, Ὀαΐ [16 ΡῬΘΟρ]6 οὗ 1βγδθὶ ἴῃ ὑποὶγ 
τοϊδοῃ ἴο 6 οναὶῖ." ΤΠ18 18 χαϊῖο οογγθοῦ; Ὀαΐ [Ὁ 18 ραΐ π᾿ 80 
βθποσαὶ δπὰ πα θβηϊίο ἃ ἔοστῃ, ὑπαὶ γγὸ ταὶρῆϊ ΗΠ Θαυ8] 8.166 
840, ἴα ἃ σοσκ ΜΒΙΟΝ, δἴδασ οοϊητιθποίησ ἢ ἐπ6 ογθαίίοῃ, 

ἀοβουῖροα τΠ6 οτὶρίη οὗ [Π6 ρϑορίο οὗ ἰβγαθὶ δπὰ ἴπ6 οἰθοίίοῃ οὐ 
{Πθπὶ 88 ἐπ ρβθορίϑ οὗ {π6 σογθηδπῖ, οου]ὰ ποῖ ροββϑι ΟΪΥ αν Ὀθθῃ 
ὈγόΚθη οδ᾽ 11 τ[ῃ6 σοηᾳααδῦ οὗ απδδη, θαΐ τησϑὺ ἤδνο οαγτῖθα 

οἢ ἴδιο Ἰ]δίοΥΥ οὗἉ [118 ρθορὶθ ἄονῃ ἴο {ΠῸ ἴ4}} οὔ [Π6 «6 νν]Βἢ βίαϊϑ ; 
ἴον 1096 οοπαποβὶ οὗ Οὐδῆδϑῃ τγ88 ποῖ ῃ6 πα Ὀὰϊ {Π6 Ὀορίπηϊηρ 
οὗ 118 μἰβίοσίοαὶ ἀδνυθὶοριαθηῖ. Οὐ ἀϊὰ {π6 τοϊδίίοῃ οὗ  ϑῆονδὶ ἴο 
186 ΡΘορ]ο οἵ Ιβγαθὶ ὑθστηϊπαίθ ροῦσμᾶποθ θη (ΠΟῪ ΤΟΟΚ ροββθϑ- 
βίοῃ οὗ 1818 ἰαπηά ἢ Ὑῇ 8 ̓ξ [Π6 ἀοϑβῖσι οὗ “6 ῃονδῇ ἴο ρσῖνθ ἔῃθπὶ 
Οὐδηϑδῃ 88 Δῃ ἱπηογϊίδηςθ, δηα τμ θη οὶ ΤΠ 6] ρῸ {Π6ΙΡ ΤΑΥ͂ δἰοπθ ἢ 
14 ἐμ6 ρίνίην οὗ {π6 1ὰννὺ αἵ ϑ᾽ῃδὶ ΟΠ]Ὺ σϑίοσ ἴο ἴ[Π6 σοηφαθϑὲ οἵ 

ὕδηϑδη ὃ Υ 88 ἴἴ ποῖ πύθῃ θά δ8 [89 τηοαϑ] οὗ ῃ6 016 ιἰβίογϊ αὶ 

ἀονεϊοριποηὶ οὗ 18γ86] 5 Ὑδσγα 411 [86 ῥγοπη868 {πὲ πὰ Ὀθθῃ 

ρίνϑῃ ἴο [Π6 ρδιγαγο 8 [Ὁ1Η]16ἀ θα {ΠΕΡ ἀοβοθπάδη!βθ ϑηΐογοα 
[Π6 ῥτοπιϊβοὰ ἰαπὰ : 80 {μαΐ ἃ τοῦ Ἰπιθηαϊηνσ ἴο ἴγασθ {π6 ἢ Ϊ8- 

ἸΟΥΥ οἵ [βγ86] ἴπ 118 τϑδοῃ ἰο «“6ῇῃοναῖ, οου]ὰ βη]8} 8 νου 

ΜῊ} 16 ἀθδίι οὔ «οδαα ἢ ὙῈΘ ἀγρυτηοηΐ οὗ ΟἿΓ Ορροποηίΐβ ἔα! }8 

ἴο ἔ!6 στουαπά νὴ [86 186 Ῥυϑπι868 Ὡροῃ ἡ ΔΊ Οἢ 1 τγ88 ἰουπά6α. 

Ιπ ἴδ Ὠἰδίοσυ οἵ [ὁ 1βγδ}] 1068, ἰὰ [6 86η86 οὗ ΟΡ Ορροῃθῃΐ8, 

[Π6 ἀραίῃ οὗ Μοβϑδβ νγγαβ σου δὶ ΠΥ ποῖ 8 ουθηΐ ὙΠ 16} τη Κοα 8ῃ 

Θροοῖ; δαὶ ᾿π 11 ΠΙΒΙΟΙΥ͂ οὗ [Π6 {ΒΘΟΟΥΔΟΥ ἴξ νγ88 8050. Μοβϑβ 

γ)88 ποῖ ΤΠΘΓΟΙΥ ὑπ 6 Ιοδ ον οἵ [ιἷ8 ρϑορίβ, Βαΐ 4|80 ἴπ6 ἔσουῃάον οἵ 

186 {ποοογϑου, ἔμ6 τηϑαϊϑίοῦ οἵ 1πΠ6 δποίθηΐ οονθηδηΐ, ὑπγουρ}! 

ψ]οπὶ 18γαθὶ σθοοϊνϑ [π6 σοπδιϊιτοη ὈΥ Μ]ις} τ[πμ6 ΟἸἹά 'Γεβία- 
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Ἰηθηΐ ΘΟΟΠΟΙν τν8 ΘΒ Δ Π δ6 ἃ ἀπά ἀϊδεϊηρυϊϑιοά, ὙΥμ ἢ]5 

ἄδϑα]ι 411 Ἰορ᾽β᾽αιίομ ἐδγπιπαίθα ; δνογν βι βθησθηΐ ᾿οϑάθν οἵ {πὸ 

ῬΘΟρΪα, ΘΥΕΙΥ͂ ᾿υάμο οΥ Κίῃρ, ΘΥΟΥῪ Ὀυϊθϑὺ ΟὐΓὁ ρτόρἢηαὺ 88 ἃρ- 

ροϊηοα ἴπ βυθοτάϊπαιίίου ἴο {π86 αν, νν ἰοἢ πα Ὀθθη σίνοη ὈΥ͂ 

Μόοβ68, απὰ ννὰ8 80 θοιπά ὈΥῪ 118 ργθοθρίβ {πᾶὶ ῃ6 σου] ποῦ ἐγαπδ- 
στο88 ἔποπὶ ὙΠῊ ἱπηρα ΠΥ, δηἀ ἀπιγβί ποῦ ἱῃ ΠΥ Ταβρθοῦ δἰ ΟΣ 
γΈΡΘ8] ἔθη. 866 Πάυσγηϊος ἘλῊ]. 11. 2, ῥ. 17. ““ὙμΘγο δγοβὸ 
ἔγουι {παὶ {π|6 πὸ ργορ]ιεῦ ᾿π 19γ86] ᾿ἰκα ἀηΐο Μοβθβ, ννῃοπὶ [{6 
Ι,οτὰ Κπον ἔδοο ἴο ἴδοθ. (θοῦ. χχχὶν. 10, οοιηραγθά νυν} ἔχ. 
χχχῆ, 11 δηὰ Ναμπι. χὶ. 8.) ὙΠ Ῥροηξαΐθαο, ᾿πούθονθυ, 15 ποῖ 
ἃ ῬΌΓΟΙΥ ἰδίογῖ αὶ] σγοῦῖ, Ὀας Ὀγ ἴἊΓ (Π6 στϑαῖδσ ραγὶ οὗ 1. 15 “6 {π6 
Ιανν- οὶ" οὗἁ {86 ΙΒγδϑὶ το, ἀπὰ 118 18 ναὶ ᾿ξ ὈΓΟΙΌ8868., ἴοὸ Ὁ6. 
(θδαυῖ. χχχῖν. 10. ὅδε ἰαπκθ᾽8 {Ππ|ουβαοιαησθη 1. Ρ., 36 844.) 
Οου]ὰ ἐπογο {πη 6 ἃ τοῦθ Ἀρρσορτγίδίθ ροϊηῦ δὲ ψ] ἢ ἴο ὑσίησ 
{Π6 Ἰανν-ὈοοκΚ οὔτ {Ππθοογδοῦ ἴο ἃ οἶοβα, ἔμπα [6 ἀθαῦ οὗ [πὸ ἰανν- 
ϑῖνοῦ, δηα [Π6 ἰογιηϊ παύοῃ οὔ Π6 Ἰορ! 5] αἴοη 60 ἕρ8ο ΝἸ {Ππ|άι ἀνθητ 
Ηρηςθο, ψ] θη υ. Ζυοησοτῖθ (Κι. 1. Ρ. 85) βᾶγ8 {πὸ ὁ ἐΠπ6 ἀαβὶρῃ 
Οὗ 106 οτἱσίηα! νοῦκ (86 Ῥοπίαδίθας ἢ") νγᾶϑ ἴο ἀθβοσιθθ {Π6 ΤΠ ΠΟΥ 
1π. ψΈΙΘΙ [86 ροορία οὗὨ 1ϑγαθὶ σᾶπιθ 1ηἴο ροββϑβϑίοῃ οὗ {Π6 ἰδπὰ 
οὔ δηδδη, δπὰ {πογοίογο ποίμίηρ θὰ ἴΠ6 σοπαασρβὶ οὗ {ππ Ἰδηά 
ἐου]ὰ ὃ6 ἃ διεπρ' ἰογπιϊ παίίομ,᾿ ἢ6 σπου] ἃ ἤανα ργονοά ἢἶ8 ργὸ- 
1η1868 Ὀαίογο νϑηΐυσίηρ ἴο ἀγανν [18 σοῃο] υβίοη. ϑιὼλοϊίη, πα οορα, 
(Ρ. 94) οὔδογνϑβϑ {ΓΕ ΠΟΥ : “6 Π|ῇ ἱπ πὸ ΟἴΠοΥ ἰπβίδποθ ἀο {π6 ἐι15- 
τοτῖςαὶ Ὀθοο 8 οὗ ἴμ6 Ο]α Ταβίαπιθης οοηῖαϊῃ ργϑαϊο 0 η8 οὗ ᾿προῦ- 
ἰάῃςα, που αὖ (Π6 δᾶπη6 {Πὴ6 σίν! Πρ 8 δοσοῦὺῃῖΐ οὗ {πον ἤι]- 
ΠΙπιθηΐῖ, δπα ἤογο, ἴῃ ἔἰ6 σ886 οὗἁἨ [Ππ6 Ἰπιρογίαηϊ ῥγοπιἶβα σοδέηνσ 
ἴο [Π6 τακΚὶπρ οὗὁἩ Ῥα]θβεῖπα, 8η δχοθρίϊοη νου ὃ6 τηδά6. ΤΠ 
ΤΊΤΟΥ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 88 ποῖ γοῖ [ὈγΠ]βηθα Δ ΠΥ ῥτοοῦ οὗ ἢ15 δββογίίοῃ, 
Απά ἰξ νουἹά πο 6 ἀ! οι] ἴο ἀδτηοπϑίγαϊο [Π6 γθσυ ορροβίξο. 
Ἰὸγ ποῖ ἴο ϑρθὰκ οἵ ἴΠπ6 Μοββίδπίο ρσγορἤθοῖθϑ, ἀοοβ ἔπ Ρρηΐα- 
ἴθιι6], Ἱπο]άϊηρσ ἴπΠ6 Βοοῖ οὗἁὨ «οβῇῆιια, σοπίαϊη ἴθ6 ἔα] ]ποπὶ οὗ 
{116 Ῥγοπιῖβ8 ρίνθη ἴο «΄8ςοῦ, “΄ Κρ 514}} οοπιθ οαξ οὗ {Π γ Ἰοΐπ8," 
(ὐοη. χχχν. 117 Απά Ἰαβεϊγ, ἤθη υ. Ζυοπσονὴθ 88γ8 ἴπαὶ “ἴῃ 
{116 Θά] γ νον [Ππ6 ρυἹποῖραὶ ρᾶγὶ οὐὗἩ {π6 ἀθθά8 ρουγουγιπθά ὃν 
“ἰ οβϑἤυδ ἀγα απίϊοίραίει, ἀπ Θνογγννπογο {Π6Γ6 8 ἃ ργοβρθοίίνθ 
νίενν Οὗ ἴΠπ686 {1π|68, δη4 {Πουθίοσθ ἃ ἢ βίου οὐ {Π6 Ἰδοὺ ρουιοά 15 
ΡΓοδαρροβοα," {Ππ|0 6 18 8ὸ [Ἀγ γα} ἴῃ }}}5 σοι γκβ, ἔπαὶ Μόοβα68 18 
(ἀΘβου 64 ἴῃ 1ῃ6 Ῥοπίαϊοι οι ἃ8. πα ἰκῖ ἢ’ ἸΏΔΠΥ μγοραγαθίοηβ [ον 
(κί σ ροβϑοδοίοη οὔ (δηδᾶπ, δηα ἀρροϊηζη «οϑναι οίονο ἢ 
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ἀθαῖ], αἱ εἶνο σοιπηδηά οὗ (σοα, 85 ἢ]8 Βιιοσθββου ἴο 1οδα [Π6 ρϑορὶθ 
το 16 σοῃααοϑῦ οὗὨ [Π9 ἰαπά : θυΐ {Π18 ΟΥ̓ ΠΟ Πη68Π8 ὈγΌν 5 {παῖ 
1η6. ΠΙΒΙΟΓΥ οὗἩ {πΠ6 δομιϊθνθπηθηΐβ οὗ “οβῃια νγαῦο τσ ἴθ Ὁν {λό 
δαπὶδ ΔΌΪΠΟΥ 848 {π6 1Π|Πὸ ἀπ ἀθθὰβ οὔ Μοβθϑβ. Νο οἶθαῦ δηά Ἵοῃ- 
νἱποῖπρ ΔΥστιπ]6 η18 σᾶΠ Ὅδ6 Ὀτουσῆϊ ἔογννανα 1 βαρροτέ οὗἉ [818 
ΠΥΡΟΙ 6515; βου ρἢ να παῖ σ᾽ σογίδι Πἰγ Ὀδ ᾿πο]πρὰ ἰο δαορὺ [ἰ ἃ8 
ἃ ὈτΟΌΔΌ]6 οοη]δοΐαγα, 16 δ ψγοσθ ποῖ {πᾶ τηϑηγ (Ὠΐηρβ ἀθο θα ]γ 
ΟΡΡΟΒ6 ἰξ 8πὰ ρῥγϑνϑηΐ 18 θοῖηρ βυβίδ!ηθά, 

ΤΠοῖα αὐ ἴνο {ΠΠῊρ8 ὑπαὶ τηυϑὲ ἢοὺ δ ονου]οοκοά, π] 16]! 
ΟἸΘαΥΪΥ βῆον {παῖ [Π6 Δα Ποῦ ἱπίθη θα ἴο τηᾶῖκὸ ἢ15 ἢ βίου οὐ {ΠΗ 
ὈΠΘΟΟΥΔΟΥ ἩΠΩΘΓ “οβῆσδ ἃη ἱπάοροηήοπὶ ψουΐ : ν]Ζ.) ὑπαῦ ἢ ἢδ5 
σίνοη (45 νγ ποί!οϑά ἴῃ ὃ 1) ἃ οοπηρ]οῖα δοοοὰπὶ οὗ ἴΠ6 σοηααασδβῖ 
οἴβοϊοα ΌὈΥ Δῆοθο8 οἵ πὸ ἰαπὰ Ὀεγοηὰ {Π6 “ογάδη, δινὰ {πὸ ἀϊνὶ- 
δίοῃ οὗἁ ἰξ διηοηγβί πὸ ὕνγο {1068 δη4ἃ 8- μα] δηὰ αἷ8ο οἵ [ἢ 8 
βοϊϑοίίοῃ ὈΥ Μοβαβ οὔ ἴπ6 οἱ [168 οὗἉ γϑιρθ ; δια τπόύθονοῦ [πὲ ἢθ 
185 8:10 0] 16 1η [πΠ6 οα86 οἵ [Π6 ἔΌΓΠΊΘΓ βθνογαὶ ἀθἐα}}8 νυ] 10 ἢ νοτΘ 
οὐχ ρα ἰῃ τΠ6 Ῥοπίαϊθαοῃ, 88 νγὸ 8.4} βῆοιν ἴῃ {Π|6 σΟΙΏ ΠΠΘΠΔΓῪ 

ΟἹ αἰιαρ. ΧΙ. 21. ὙΠ ἱπάθροπάθποθ οὗὨ [886 ὈΟΟΚ 18 511} ποτα 
Εἰθασὶγ ον ποθ ὈΥ ἐδ βίγϊ8. 76 ἴδοϊ {παΐ {Π|᾿| σοηίθη 8 ΔΓ 80 
οἰ οβοῖν γο]αῖθαά το ἔμοβο οὗ {ἰὸ Ρϑηϊαΐουςῃ, γτοπμάθγοα 1 οὐ σουγβα 
Ἰηθν 8 0]6 {Πδὲ [Π6 ΟΧΡΓΘββίο 8. Θ ρ]ογθα 8Βῃου]ὰ ἔγθ θην τὸ- 
βΒοιιὉ 6 {μο86 οἵ {π6 Βοοῖκ5 οὗ Μοβθβ. Διηά {ΠῸ βι πρὶ οἰ ἐγ οὗ {110 
ἩΘῦγονν ρος νου οαπ886 {Π6 88η16 {πὶπρ ἴο θὈ6 ἀδβουοὰ ἴῃ 
αἰτηοϑὲ ἴπ6 βᾶπι|6 οσάβ, Μ᾿ ΘΠΘνο ἰΐ τροιστοά. Μογθονοῦ, {πὸ 

Βοοῖκ οὗ “οϑῆπδ σοῃίδιῃβ ΤΊΔΠΥ͂ ἀοοουπίβ οὗ [Π6 δχϑοαίίοη οὗ {Π| 
σοπηπηδη 8 οἵ Μόοβοβ, οὐ {Π6 οοτηρίθιϊοη οὗ Πἰ8 ρδῃβ; δηἀ ἤθποθ 
ς ποιὰ 6 4υϊθ ἴῃ ΟΥΘΡ [ῸΓ [Π6 8Βᾷπ|6 Θχρυθβϑίοηβ ἰὼ ὃδ τι864, 
παῖ 15 ἴῸΓ ἴῃ ρογίοστηδποθ ἴο 6 γοϊαίθα ἴῃ ἴΠ6 βδῆι6 σου ὰ8. 88 
16 ὑσοσορί. Βυΐϊ ποῦν Πβίδπαϊπρσ 411 {Π686 οοηπεοοίίηρ [[ηΚ8, 
ν ΒΟ Ἰοα ᾿πον} Δ ὈΪΥ 0 51: π|}]ΑΥ Ὑ 8 η4 ονθη ἸἀΘ ΠΟΥ οὗ ἰδησύαρο, 
{ΠΟΓΘ ἈΓΘ ΠΊΔΗΥ ΡΟΟ ΑΓ [168 [π΄ {16 ΡΠ ΓαΒθοΪ ορΎ οὗ ἴπ6 Βοοῖ οὗ 
“οβῆυδ, ἡ Β1ο} σγοϑΕ]Υ ἀἸ5{Ππρα 8} 11 ἴτοπὶ [Π6 Ῥοπίαίθιςϊ, ὙΟΥΥ 
Ῥγογηϊηθπῦ δἀπιοηρδὶ {Π|686 15 [6 ἀἰ ἔθ πὶ τηδηποῦ ἱπ νοΐ [Π6 
νογὰ ογίοἦο 18 ̓ σομϑίδηι υ Ὑυιτθη ᾽πὶ 1Π6 ὕνγο θοοκβ, [Ιἢ {Π6 
Ῥρηίαίθαοϊι ἰδ 18. ΔΙ υγὰν 8. Βρ6]} ἡΓγ) (δε Ναπι. χχὶϊ. 1, χανί. ὃ, θ8, 

ΧΧΧΙ. 12, ΧχΧη, 48, δ0, χχχῖν. 15, ΧΧΧΥ]. 18; δαί. χχχὶϊ. 49, 
ΧΧΧΙν. 1, 8); ; ἴῃ [86 Βοοῖκς οὗἉ «“οϑιυα ονθυυν ΠΟ ΓΘ ἽΓΤ (ο ἀρ. 

Ἰ|. 1, 2, 8, 1.1. 16, ἵν. 18, 19, ν. 10, 18, νἱ. 1, 2, 28, 96, ν]!. 2, 
ν. 2, 1χ. ὃ, χ. 1, χῖϊ. 9, χΧῖ, 82, χνὶ. 1 (γος {Π|π65}, 7, ΧΥΠΙ. 
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12, 21, χχ. 8, χχῖν. 11).1} ΤᾺ ΐβ 18 δι ἢ ἃ πιδυιθα αἰ δγθπος (αὶ 
Ἡδησοίεηῦενο ((ἀθβοὶ. Β]]. Ρ. 2566) μ88 αἰγοαὰγ οἱϊθά 1 85 ἃ ὑσοοῦ 

᾿παὲ [π6 τοσκ8 σοσο νττθ ὃν αἰεγοηΐ δαΐῃοσβΌ (366 αἶβὸ 
Τλοίιολο τ, ΑἸΖ. 1858, Νο. 48, Ρ. 854.) ἈΑραΐη, νψὸ ἀο ποῖ 
τηθϑὲ ϑηγν ΠΟ γ ἴῃ {πΠ6 Ῥαομίαϊθαοι τ] ἴπ6 [ΟΠ] ονὶπρ ἔΌΓΣΤῊΒ :--- 
νὩΔ» ομδρ. νἱ, 27, δῃὰ ἴχ. 9, σιοῖ ΟὨΪῪ Οσοατβ ϑραῖπ ἴῃ «76Γ. 

νἹ. 24, ἀπά Ελβι}, ἸΣ. 4 ; δπὰ κοὴ3)» 7ο8[ι.. χχῖν, 19, ΠΟ Ὦ γὸ απά 

ραΐῃ ἴῃ Ναίαπι ἱ, 2. ἘῸΣ {π686 ννὸ πᾶνθ υγαῃὸ ((λ6π. χχίῖχ. 28 : 

Ὥχ, χχί. 1; Ναπι. χῖν. 1 ; Πϑαὶ. ᾿1, 235), ἀπὰ ν᾽} (ΕΣ. χχ. ὅ, 

χχχῖν. 14: θοαί. ἱν. 24, ν. 9, ν]. 15.) Απά [ηϑἰθδα οὗἉ 1μ6 1η- 
βηϊεῖνθ ἔογπι ἐγ) (  ο8ῃ. χχιὶ. 2), γγὸ ἴδνθ σφ γι (Π θαΐ. ἰν. 10, 

ν. 20, νἱ. 94, ὅς.) Τὴ ρἤγαβο σγππ ΣΝ ΡΕΝ ΜΝ ΠΙΟἢ 18 80 ἢ6- 

4αΘΗΕΪΥ. υ864 ᾿π [818 ὈοΟΪΚ ἴο ἀθποίβ ὄγαυθ τυατγὶογϑ (ςΠΔΡ. 1. 14, 
νὶ. 2, νἱῖν. 8), ἰδ ποῖ ἔοαπά δηγνοσα ἴῃ ἴΠ6 Ῥεπίδίθαοι ; Βαϊ ἴπ 
{6 ρἶδοθ οὗ 1ὲ νη 3, 8 ΘΙ] οΥ64 ()6αΐ. 1}. 18.) 830, αρϑῖι, 

(6 Ἰοραὶ ΘΧργεβϑίοῃ ἡ Ὦ 4. ὙΏΙΟΙ 18 δάἀαρίοα ἰο ἔπ ἰαἂνν 

(Φοβ. ᾿(. 19; Εεϊκ. χχχ !, 4), ἄσοβ ποῖ ὁοοὰγ ἴῃ (6 βᾶπη τογάϑβ 
ἴη 1π6 Ῥομίαίθυςῃ, ΔΠα τιυϑὲ 06 τορϑγαθα 88 8Δῃ Ἔχραηβίοι οὗ {ΠῸ6 
ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡΎ οὗἉ [Π6 ἰανν, ΜΒ] ΟὮ ΟἸΪΥ 88Υ8 Ἵ 0 Ἵ ([μον. χχ. 9,11, 

12, 18, 106) Ὑὸ δρβοῃηςθ ἰοο οὗ [πὸ Ασομιαῖβπβ νυ ἢ ἢ 81 
ῬΘΟυΪΑΣ ἴοὸ ἔπ Ῥοπίδίθας; βοΐ 88 Μὴ [Ὁ ΜΎΤ; ΝΗ ἴὸσ 

ἜΡΩΣ διὰ οἴμογβ, βου ἐμὲ ἤθη ΟἿΥ ΒΟῸΪΚ τγ88 υυϊὕθη ἕασ Ποῦ 

Ρτορτθββ μαὰ θθθη τηδάθ ἴῃ [Π|π6 ζοστηδίίοη οὗ {Π6 ἰδησααρθ. 

1 ΚΟπὶρ Β8γ8 (ρ. 42) (Πδὺ ἴῃ ΤηΒΠΥ ῬΑΒ8ΑΡ68 [86 Ὡ8ΔΠ16 18 ττι (θη 46- 
ἔδοϊ οἰ Ὁ 477) «)εγίοδο (οἢδρ. 1. 1, 2, 8, ἵν. 18, ἄς.) Βαΐ ὑροῦ ναὶ 

ἀοεβ δ8 στουπά (μῖ8 βἰαίοιηθηῦ ὃ ΓΒαᾶνο ποῖ τηϑῦ ψυἱτα (818 ἔοσπι ἴῃ Δἢν 
οὗ [80 οἀϊιϊοπβ οὗ 186 Β10]6 ᾿ϑϑδυοὰ ὉΥ υ.. 57. ΜΙιολαεῖδ πὰ Παλη. Νὸοῦγ 
ἄοο8 Οἰεβεηίμδ τηθηΐίοη ἰὉ ἴῃ εἶθ ἐμοβδῦγαβ (ἰ11. 1293.) 

31 βῃουϊὰ ποῖ Ὀ6 ἱποϊ!πρὰ ἰο Δ Υ 80 πηῦοὶι Βίγοββ 88 Πανυεγηΐοῖ (Εἰη]. 
1. 1, Ρ. 198) ἀρου [Π6 Δουγον δίϊοη οἵ {86 ὑγονοσῦ, “" ποὶ ἃ ἄορ τηονοὰ 
μἷ8 Ἰοηρῶθο δρδιηϑί [8γ86}᾽ (ΕΣ. χὶ. 7), ἴῃ Ψοθιπδ χ. 21, ὙΒΟΓῸ “05 

8 οτρἰἰοα, Ὀθοδαθθ ργονογῦβ Ὀδοοπιο αυΐο ΚἸγ σαὶ ἄονγῃ ἴῃ (Π6 πιο ἢ 8 
οὗ [16 Ῥϑόρὶθ, δπά {86 β8πι0 ττιΐοσς ταὶ ϊ 86 δὖ ὁπὸ τηθ {86 }}} ἔογπι 
δηά δἱ διιοίμου (ἢ δυυτγονϊαίθα, Βυὶ ϑιίά λοι" 8 ορ)θοϊϊοη (Τ 160]. Θίυά. 
ι. Καὶι. 1838, Ρ. 272), [μαἱ ““ οἴογπίβο θη. χ]ὶ. 49 τνου]ά Ὀθ οὗἉ Ἰδαίου 
ἀδῖο ἰμβδῃ «Ψοβῇ. χὶ. 4, βίποθ ἔΠπ|6 ΤΌΥΤΩΟΣ ρῖνοθ 88 βδπιθ δχργοβδίοη ἴῃ 
δὴ ΔΟὈγουϊαίθα ἔογτη," ἀοθ5 ποΐ δϑϑοῖ 086 αιιοβίϊοη ὑπ ἰοἢ μ6 18 υυϊτὶηρ 
δὺυοιυδ. Οπ {86 οἴμοῦ παπᾶ ἢθ ἰδ τί ρα ῦ 1 τοὐθοϊίηρ (86 τηοδηΐϊηρ νν Βί ἢ 
Ἠάυεγπῖοῖς ξῖνο8 ἴο (8 νογὰ χη γόμ, Ῥίαίπ, ἰπ 7ο8θῃ. χ 40 ; (866 {86 
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᾿ς Β06ἿΝ, ἜΧΑΠΊΡΙ6Β 848 ἴΠ686 οἵ σοσὰβ ρθουν ἴο {Π6 ΒΟΟΚ οὗ 
δοϑῆαα, δηα δἰτοροῖπον αἰ δγθηΐ ἔγομι {8056 Του πὰ ἴῃ {μ6 Ῥεπία- 
ἰουςοῖ,, 50 ΕΠ σ παν ρσοσο {μαὺ ὑΠ6 ΤΟΥΤΩΘΥ νγὰ8 ποῦ τσὶ θη ὈΥ [89 
ΔαϊΠοΥ οἰ ἔπον οὗ Πα οΓΟΠοσΩΥ οὐ οὗ [Π6 στ μοἷθ οὗ [πὸ Ῥϑηϊαίθας. 
᾽ υϑὲ 45 {116 πᾶνε Τ.6 σϑορταρῇϊοδὶ ΒΟ 08 οΥὉἁ [Π18 ΒΟΟΚ, ΟΥ̓ 1ἐ8 
50-0 816 ἃ ΕΣἸΟἢἰβε]ς Ῥοσί]οη 8, ΟΥῸΥ ἰουτηθα ρατὲ οὗ ἰΐθ βιρροβοὰ 
στοῦηάπνουκ οὗ [π6 Ῥεηϊαίθαςμβ. Ἐογ, δραγί ἔτομπι {116 ἱπιροίθποθ 
οἵ 41} 1Π6 ἀγσαιηθηΐβ ὈΥ νΒΙοΝ ἐμῖ8 ἈΥΡροΙ 6818 18 βυϑβίδι θά, 1 18 
ἸΩΡΟΒΒΙΌΪΘ ἴο ᾿πηδρίηθ διοΐ ἃ ὙΟΥΚ 88 ΟἿΤΓ Ορροπθηΐβ βρθαὰκ οὗ 
ΤΠ δοοουπηὶ οὗ ἴΠ6 ἀδαί οἵ Μοβοβ (ΠὨϑαῖ. χχχιὶ. 48---ὅ2, δῃηὰ 
ΧΧΧΙΥ. 1---9) 15 β814 ἴο ἢᾶνϑ [Ὁ] οννθά ἱπητηθαϊαίθὶΥ αὔον τῃ6 ὈΟΟΚ. 
οὗ ΝΟΥ ; δηὰ {18 αρϑίη ἴο ἤαγα Ὀθθη αἰ γθου Υ βΒασοοοαθά ὈΥ 
[860 ἀεβοτροη οἵ [Π6 οδπιρ δ (Ἴ]ρσα], ἐο8}. ν. 10---12, δπὰ [18 
ὈΥ “8. χί!!. 15 8ᾳᾳᾷ. αὶ ἃ σοπποχίοη ἢ Μοβϑβ ἀϊθὰ ἀροῃ 
Μουπί Νεῦο, ἴῃ {86 σΟΥΠΕΥ οὗ 186 Μοβθϊθβ; [86 Ῥβθορὶθ οὗ 
]βγϑοὶ, δί {π6 ροσιοά οἵ πἰ8 ἀθαιΐ,, τνοῦθ θῃσϑιηρθα ἴῃ ἴΠ6 ρ] 618 οὗ 
Μοὰρ. Βγ ἃ ἴογοθά 1θὰρ, ἃ ἴσιϑ δ άο τπογίαϊθ, [86 δποίθηϊ 
ΕΠΟΝΐβὲ 18 β8]4 ἴο ἴᾶνθ σοῃ)υΓοά τόσο ἤμ8π 600,000 πιθη, τ] ἢ 
ΜΌΠΊΘΠ, ΟΠ] τ πη, Δηα οδί016, όνοσ ἴΠ6 Φογάδη ἱηίο {Π6 σδπρ δἱ 

αἸραὶ, τθοσθ ἸΠΘῪ ςΘ]ο ταῖθα ΠπΠ6 ραββουθσ, θθσδη (ο δαί οἵ [6 
πδίαγαὶ ρτοάποθ οὗ {πὸ στουῃά, ἀπά δηΐεσθα δὲ οὔσα ροῃ ἴθ 
ραγεοη οὗ [π6 σουπίγγ, σίπουΐ μανὶπηρ ἢτβὲ οομαυθγθά ἔῃ ἰαπὰ 
ΠΟ} ΠΟΥ σγ τ ἃροαΐ ἰο αἰναθ ' [58 1ξ σοποθίναθ]θ ἴπαΐ ΔΠῪ 

56 Π510]6 τη8Π, ἼΟ τν88 τυ ρ᾽ Βγβύθιη 4 }}Υ. οου]α οταϊξ [0 ΒΑΥ͂ 

ἃ σογὰ δρουΐ {6 ογοββίηρ οὗ [πΠ6 “ογάδπ οὐ {πὸ οοπαμοβὲ οὗ 

Οαπδδη, ἀπά ρῖνο ἂπ δοοουηΐ οὗ {(Π6 αἰδβίσ δα οι οὗὁἨ ἃ σου ΠΟῪ 
σι ἰΠοὰϊ μανίην ἢγϑὶ ἀοβοσι θα ἴῃ τυ μαὺ πᾶ πΠοΥ 1 μ8α ὈΘθη ἔδκοῃΪ 
ΤΉ Θ.6 8γ6,᾽ βᾶγ8 δέ λοίϊη (ρΡ. 89 864.) “' ἀπαίοροιβ οββ68 οἶβθ- 
ὙΒ6Γο, ΜΓ ΒΙΟΝ Ῥγθυθηῦ ΟἿΥ Ὀαΐηρ ΒυΓΡΥΙΒοα αἱ {ῃἷ8 ὈΓΟΥΥ ἴῃ 

ταδί οτβ οὗἨ ΒΙΒίΟΓΥ ; 186 ΕΠΟἢ πὶ ΒοΌτοΘβ ἃ’ οἴθῃ ὙΘΣῪ Ὀγιοῖ ἰὴ 

1.6 Ὠἰδίοσι αὶ ραγίβ οὔ [π6 Ῥοηϊαΐθαςἢ, 6.9.) ΠΟΙ Ωρ 15 8814 δρουΐ 
[Π6 ραββαρα {πγουρ] [Π0 Ηρα 868, δῃὰ γγχα δνθ ΟἹ]Υ 8 [18ὲ οὗ {Π|6 
γϑτϊουβ ρίδοοβ δ νν ἰσῃ [16 1Βγ8 6} 1068 Ὠαἰ 64 ἴῃ {86 ἀοβοτὶ (ΝΌμι. 

Χχχἕ.) Βαϊ (π686 δῃαϊορίθθ ρύονα ποίμϊηρ, θοΐΒ Ὀοσδαδβο {ΠΟΥ͂ 

ΔΙῸ ἴο 8 ργεαΐ δχίθηϊ πΊΘΓΘ Ἀββαα ]0η5, (Π6 Θχίβίθποθ οὗ βυοὶ 
ΕΠΟ τ -οΥὐἱ ρῖπα]β Ὀοὶηρσ ποῖ. Ὁ ῥγονθὰ ΠΟΥ ργόθδ δ, δπα αἶβὸ 

ΠΟΙ ΠΘΏΪΑΓΥ ἴῃ Ϊο00.)ὺ ΤΉΘΓΘ 18 ΠῸ ἔογοθ ἴῃ {86 δχϑιῃρὶθθ Ὀτουρῆς 
[ογυατὰ Ὁγ 26 γγείίε (ΕἘἰη]. 8. 170) οὗ ἀονί αὐΐοπβ ἔτοπι 18 βίγἷθ οὔ {86 
δ) ὁδονῖβὶ δὰ Πουϊθγομοσηϊϑι. 
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βδοδαβθ ἴῃ ἴδ Βοοκ οὔ Ψ οβιυδ, ΟΥἹ γαῖποῦ 'π [Π6 δαρροβοά στουπά- 
ννοῦκ οὗ 1ῦ, 1 185 ποὺ νὰ ΔΟΥάσοιηθηῖβ ἐμαὶ τὸ ἤᾶνο ἴο ἀο, Ραϊ 
ψ ἢ (86 ΟΠ δϑίοη οὗ ΔῊ Πιἰβίοτιοαὶ δοσουμδ νμδίουοῦ οὗ πὸ 6π- 
ἰγδηςο οὗ {Π6 1Βγδο 68 ᾿πίο {π6 Ἰαπά οὗἨ Οδηῃδδη, δηά οὗ {πΠ6 ουῃ- 
χαοϑὲ οὔ. ὙΠ δϑβατηρίίοη οὗ οἿἿ Ορροπϑηῖβ, {πο οσα, 15. ποί 
ἸΏΘΓΟΙΥ ἃ ΘΊΓΔησθ ποίίοῃ, ας ὑπ 16 Πρ] 06, ᾿ποοποοῖν Ὁ ]6, δπὰ 

{πογοίοσθ δἰϊορσϑίμασ ἀπίθπδῦ]θ. ισαϊα βαὺν (18), 8π ἃ ΠΟη86- 
4αθηγ ποῖ ΟὨΪΥ δά άρά {πη 1181 οὗ {π6 1Ππ᾿γγτοηα Κίησβ οὗ ὐδῆϑδῃ 
ν ΠῸ  γῈ ἀοίραϊοα (ομδΔρ. χιϊ. 9----24), ἰο (Π6 δποῖθης ΕἸΟΒἰπν- 
ἀοσυμπηθηΐβ ΟΥΓ ὈΟΟΚ οὗ οτὶρίπδαὶ βοῦγοθϑ, Ὀὰϊ 4180 βαρροβεοα [ῃ6 
ΒΔΠ16 ΘΑΥΪΥ τὶ Πηρ ὑ0 Πᾶνα ΠΙΓΠ]ΒΠ64 {πΠ6 πιαίθ να }8 [ῸΣ (Π6 ὨΙΒΌΟΣΥ 
οὔ ἐπα οοπαααβὶ οἵ ἴπ6 ἰδῃά (π οἰδρ. νἱ].----χὶ.), Απουρῃ [Π6 αἰΐ6- 
ΡαϊϊοηΒ τη846 ἰῃ 16 δαά Ὀδοη σοῃδιοσϑῦΐο ((οβοῖ. ἀογ [ϑγδο] θη 
11. Ρ. 327 846ᾳ.) ΤΊ οἴου οὐ εἶοβ, ΒΟ Υ ΟΡ, σαὶῃ Ὑ ΣῪ [116 ὉΥ͂ 
118. ΕῸΓΣ δἴηςθ, ἰπ {πο ῖν ορὶπίοη, ἔπ ἢγβέ μι] οὗ {Ππὸ Ὀοοΐκ, νὴ 
1|ὸ ὁχοθρίοη οὗ οἶϊαρ. ν. 10---12, ἀοθ5 ποῖ ργϑϑθηΐ ἃ 8 ῃρὶθ ἴγδοθ 
οὔ 188 8|}]6 οὗ νυϊηρ ον οὗ ἐΒουρσιξ ρθουν ἰο ἐπα ἘΠ]Ο βέβ, 86 
ΟὨΪΥ δἰτογηδῦνα ἰεΐδ ἴο θη 15 ἴο ἄθηγ {πᾶ {Π6 Ε]Ο 818 Π8α ΒΥ 
8[1ᾶγΘ ἴῃ ΟὔΔΡ. 1.----Χ ]., ὙΠ (Π6. Θχορρίϊοη οὗ ν. 10---12 ; οὗν 88 
51.10}} ἃ ἀ6η14] 1685 ἴο ἀυβυγα 168, ἰο αῖνα ἂρ ἐμοὶ οὐ οὶ] τχοιποά 
ἃ8 8. ΘΟ Ρ]οἰ6 ἔα] ] ΓΘ. 

Θίηςο, {μ6η, [86 ΓΠΘΟΥῪ οὗ [86 ογεἶς8 τείοστθα ἴο, νυῖἐἢ σοθγθ 8 
ἴο ἔπ σοπιροβίοη οὗὨ [πΠ6 Βοοῖ οὗἉ «“οβίιαα, γϑϑίβ Ἴρομ πὸ στη 
ἰουπάδιίοη δπα ᾿θδἊβ ἴο δοβϑυσζα γθβα 8, [Π6 ἀπ τγ δηά ᾿ηάθροη- 
ἄθηςθ οὗ {π6 ψγοῦκ αύὸ ἐπογουρ !} Υ 6βίδ Ὁ] ]8η6 4. 41} ραγίβ οὗ 
ΓΘ ΚΟ ἰορϑίῃοῦ πχοϑὲ οἰ βου, δ ἃ ΘΥΘΣῪ αἰδιϊποὶ βΒθοῦοη 18 
οἵ ΟὨΪΥ ἰπ 118 τσ ρ]αοθ, Ὀὰϊ ἰπίγοάποθβ [Π6 ποχί βϑοίϊοῃ ἐι8ὶ 
ἂ58 ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ 85 10 [Ὁ]]ονγ8 [Π6 ρσθοθάϊησ, ΤῊδ αἀἰνίηθ οομμπηδηά 
ἴο Φοβιιαα (ἴῃ οδαρ. ἱ. 1---9) ἴο δηΐου ρομ ἢ 8 νου ροϊηΐβ ουΐ 
{6 8ι0)]6οῖ οὗἩ {π6 ψΒοΐθ Ὀοοῖκ. [10 ποὶ ΟὨΪΥ δια γᾶοοβ 1Π6 ἢγδί 
ΠΑ! ἢ, ἴῃ νι ἢ [π6 σοπαιιδβὶ οὗ βηδδη 18 ἀθβουθοά, δπὰ 41] {πὶ 
)οβθυδ ἀϊ]ἃ ἴο ΒΘΟΌΓΘ 118 ΔΟΘΟΙΠρ] ]8ῃχτηοηΐ, δὲ αἸἰραὶ, ΕΑ], δπά 
(ουϊΖίτη, ὈΥ β8ποι γηρ [Π6 ῬΡΘΟρ]6 δπὰ ἤγΏΪΥ στουπαΐϊηρσ {ἢ θτὰ 
ἴῃ {ἢ Ἰανν, γῃϊοῖ (ὐοα Π8α σίνθη ὈγΥ Μοβββ ; διι ἐϊ)6 βδβεοπά ραγὶ 
αἶ5ο, τ ΙΟΐ σΟΠ Ά1}8 ἢΠπ6 δοσουηξΐ οὗ {πα αἀἰδεγιθυςίοη οὗἩ τ{π6 ᾿ἰαηά 

8πα οὗὨἉἍ {π6 ἔνγο 8867} 01168 σοηνθηθα ὈγῪ «οβῆυδ Βοΐογα ἢΐ8 ἀθδίῃ 
ἴοΣ {π6 ταπονναὶ οὗ {ἶἰπ σονθηδλμὲ ἢ (Π6 Ἰμογτὰ. Τῇ οἤγοπο- 

Ἰορσῖοα! δυγαπροπιθηΐ 18 θα. }}Υ οἶθαν, δηὰ 1π6 ἀη1ν ΜῊ ΠΟ ἢ 
{16 ἀἰ βαγοπς ονθηΐδ ἀγὸ ΠΠηκοα ἑοσοίπον πτουρίουΐ τῃ6 Βοοκ. 
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]οβῆσα δηΐοῦβ ὍΡΟΙ ἢ18 ψοῦὶς ΌΥ βου οἡ ἔοοί {Π6 ΟρΘΓΘ ΟΠ 8 
ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [ὉΓ ῥγορδγίηρ ἴο δηΐοῦ ἴπ6 ἰαπά οὗἨ (ὐαπδδη (ΟΠ ΔΡ. Ἰ. 
10---16, δἀπὰ ἰϊ. 1---22). ΤΊ θη [0]]ονν {μ6 Ὀγθακίησ ρ οἵἉ [86 
Θποβδιηριηθηΐ δὲ ΘΚ ἰξπι (παρ. 11]. 1, νυ ΐοἢ τϑίδυβ θδοκ το 1. 11} 
8Δη4 [Π6 ραβ8αρθ ονδῦ ἴπ6 «“ογάδη (οἰ 808. 1], ἀῃηὰ ἴν.). Υ6 πᾶνθ 
ποχὲ {Π6 δοσουπί οἵ 4]] {πα΄ ἴοοῖκ ρ]δοθ ἰῃ [Π6 οδπὶρ αἱ ΟἸ]ραὶ, οα 
118 8146 οὕ 1π6 ογάδῃ (οΠδρ. ἱν. 19, γ. 1 ἴο νι. δ). ΤῊ]8 18 οοῃ- 
πεοίοα τ ἢ [Π6 ρτϑνίουβ δοοοιῃῦ ΕΥ̓͂ [86 ὙγοΓ 8 σὴ ΓΩΞ (εἶϊ .ν. 

2), ἀπἀ πο] 468 {Π6 ῬΓΘΡΑΓΔΙΟΠ8 ἴον ᾿ακιηρ 6) ουΐοῆο. Ὑῃὴ6 οοη- 
χααβῦ οὗ {18 ΟἸΕγ δπὰ 1[8 ργοβουρίϊοη νγα8 ποχὺ δοσοιηρ]} 564, ἀπὰ 
Ἰεὰ το {π6 80 οὗ Ἵμδη, ψ ἢ (Π6 ἀοβου ρῦοη οἵ ψῖςι {πα οὗ [16 
οαρίαγα οὗ ΑἹ 18 οἰ βοὶν σοππθοίρα (οἢΔΡ. ν]}. 1 ἴο νἢ]]. 29.) ΤῊ 18 
γγΔ8 [Ὁ] να, 88. 1π6 τῳ (οἰδρ. νὴ. 80) οἰδαῦῖν βῆονβ, ὈΥ [6 

τλᾶτοι ἰο ΕΡα] δηά (ογίζίτα (οΠδρ. νἱ}. 80---8ὅ). Τα σοπηθο- 
το 18 ὙΘΓῪ ᾿Ϊδῖ Ὀδίνγθθη {π|8 δοσουηΐ δηά {116 Βα ϑβθαπθπῦ οΠ0, 
ἩΠΙΟΙ ἀΘβοσθε8 Π6 τοϑιβίαποο οἴοσθ Ὀγ ἴπ6 (ὐδῃδδη 68 ἰο {Π9 
1βγδθ 68, ἴῃ σοπβθαάθηςθ οὗ ἴΠ6 [8}] οὗἨ “΄ογσῃο ἀπά ΑἹ (οἶδρ. 
ἷχ, 8, Χ. 1, χὶ. 1.) ἀπά ψμοὰ Ἰοα ἴο 1π6 ονουίῃσγον οὗ 1πΠ6 ΤὈΓΠΊΘΓ, 

ΔΠ4, ΔΙ͂ΟΥ ἔννο σαπλραῖρτιβ, ἴο {Π6 οοτηρίοῖθ θβίβ] Βῃπιθηὶ οὗ [Π6 
Ἰαϊτοῦ 88 πηδϑίουβ οὗ {Π6 οουηΐγυ, Ὀοίδ ἴῃ {π6 που δηά βοῦν 
(εἰδρ. ἰχ.---χ). Αἰἶδν ἀββουδιηρ [Π686 [πΠ6 δαῖμον πδά ποίησ 
ἰοῖν ἴον ἔἴπὶ ἴο ἀο θαΐ ἴο ἀρρθοῃά, ἴῃ οἰαρ. Χὶϊ.» ἃ 1138ὲ οὗ {π6 ἰκίηρϑ 
οὗ σδμδδη ψο ἢδα βθθὴ βυδάποα, ἀπά ἴο ρῥχοςθϑά, ἴῃ ομᾶρ χἱῖὶ., 
ἴο 18:6 ἀοοουπί οὗ {Π6 αἰδεσὈυ τοι οὔ πο ἰδηα, τ ΠΙοἢ ἢ6 δα Δἰγοδαάν 
μϊπιοα δ ἰονναγάβ [86 σοποΙαβίοη οὗ οἴ δΡ. χὶ. ΤὨΪβ 18 Ἰηἰγοάποθα, 
ΠοννοΥ ΘΓ, ΥΘΥῪ ἈρρτοργδίοΥ Π {{| ἀἰνῖπα αἰ γθοι 98 ἴο ρου οῃ 
ουῦ Οδπδδη, ἴῃ ὙΠ] Οἢ ἃ βιαἰοηηθηΐ οὔ {Π|6 ΙΒ τς 8 ποὺ γοῦ οΘοπατιογοα 
8 ἱποϊιἀθά, ἀπα τῖἶ ἃ τονε οὗ {Π6 αἰνϑίοῃ. δἰ τον τας ὈΥ͂ 
Μοβεβ οὔ (π6 ἰαπα Ὀεγοπά {Ππ6 «“οτάδῃ, ψ ῃϊοὶ Π6 Πδα σίνοπ ἴο 
ἴπ6 ἔννο {1068 δηἀ 8ἅ-41, [Ὁ 15 ΤΠ6ὴ ἀδβοσι θα ἴπ 118 ἢϊβίοσ δὶ 
ογάον (Ομ αρ. χῖν. 1 ἴο χχὶ. 45), ἀπά ἰθυτηϊπαῖθα ΟΥ̓ ἃ σοποὶαήϊηρ 
οστιΐα (χχὶ. ἀ48---4δ) τ ]]οἢ. ΓΘ ο 818. [Π6 σοιητηθποθιηθηΐ (οἶΔρ. 
χῖν. 1--ὅ)δ. Τῇ Ὀοοῖκ, Ποτνονοῦ, οουά ποὶ θ6 Ὀτουρσὰΐ ἴἰο ἃ 
οἰἶοβο δὖ {Π15 ροϊηῖ; ἴοῦ ποίῃϊπρ Δα γοὲ Ὀθθη 8814 δδοαῖΐ [ῃ6 ἀϊ5- 
τη ἶ8881 δηἀ σοίασῃ οὗ [Π6 ἸΓΟΟΡ5 το πὶ {Π6 ὑγῖθοβ Ὀαγοπά «ογάδῃ, 
ψνΠ0 Πα Δοοοπηρδηϊοά {ποὶν Ὀγοίθγθη, δοοογάϊηρσ το [Π6 σοτημηδπά 
οὗ Μοβεβ πὰ [6 σοῃβθαιθηξ ϑαπηη0Π5 οὗ «7οϑῃπα (οἶᾶρ. 1 
12---18), ἴογ {π6 ρυγροβα οὗ γοπάδσίηρ [Π 6 838ἰϑίδποθ (ἢ ΆΡ. ἵν. 
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12 864.) ΤΊ 8 8 τοϊαϊϑα ἴπ οὔδρ. χχὶϊ., δπὰ [οἰ ]οννθα ὃγ {πὸ 
δοοουμξ οὗ «οβἰ18᾽8 ΔραἸσδθοη οὗ 18 οὔοθ δπὰ {πὸ ποῖϊοϑ οὗ ἢ 58 
ἀθδί (ομδρ. χχὶϊ. ἀπα χχὶν) θοῦ αν, ἐμ ΓΟ, 88 [Π6 οο- 
ἰοηΐ5 οὗ {π6 ἰα8ὲ {᾿γθ ομδρίθιβ ἃγθ, δῃαὰ πόνγανοῦ {ΠῚ} 6 ΠΟΥ ΒΘΌσα 
(0 ἄρτθθ ψῖτ ἔμοβο οι ἱπητηθα αἴθ Υ ργθοθαθ ἔπθηι, γοΐ νΘ 
8814} ἱπϑυ δ] Ρογοθῖνα {Π|6ῚὉ οΥῖρσῖπαὶ Θοππθσχῖοῃ ἢ ΟΠ ΔΡ. χὶν. 
---αχὶ. δπᾶ ἴπ6 τοϑὲ οὗ {86 ὈοΟΚ, 1 τσ ΟὨΪΥ ποίίοθ ἤονν ΘυἹ ἀΘ ΠΟΥ 
1Ππ6 Θχργθβϑίοῃβ δηὰ ἐβουρ 8 οἵ οἢδρ. χχὶ. 1 τοίδσ ἰο χχιὶ. ὃ, 4, 
ἢον ἴπο86 ἀραὶ ροϊπΐ ὈΔ0Κ ἴο οἤΔΡ. χχὶ. 48---45 ; π᾿ ἢ1151 [Π6 ἔττο 
Δα άγ65568 οἵ οβῇπα ἴῃ οἤδρ. ΣΧΙΪ. δπα χχῖν. ρΡΓΘΒΌΆΡΡΟΒΘ [9 60ῃ- 
ηαοϑί οὗ ἴπ6 Ἰδῃά δῃηὰ ποῖ 1688 ἀἰ δε ΠΟΙ 118 ἀϊϑετ θα !οη. 

ὃ 8. ῬΑΤΕ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

Οὐςβ ΔΙῸ ἴσο θδοῖ οἴου, ἴο [Π6 ὀχίθηϊ οὗ ποῖΐ 1685 [ἢ 8η 8 
{πουϑαπα γϑᾶσβ, ἴῃ ΤΠΘΙΓ ΟΡΙΠΙΟΠΒ 88 0 (6 ἀαίθ δὲ συμ] οἢ [86 
ΒοΟΚ οὗ «“οβϑῆπα νγὰ8 γι θη. ὅϑοπθ βΌρροβθθ ἰζ ἴο ἢδγνθ Ὀθθῃ 
σοπιροβοά ἀυτίηρσ [Π6 οΔρΕν Υ, ΟΥἩ δέου ἴὑ; δῃα οἴμοῦβ τοραγὰ ἴδ 
88 ἴπ6 σψοῦῖ οὗ “οβῆπ ᾿Ὠἰπιβθ]ξ, ΟΥὁΎ οὔθ οὗὨ ἢΪ8 σοῃ ΘΠ ρΟΓΆΓΪΘΒ. 
(866, ἴογ ἃ Ἰ18 οὗὁἨἩ [6 ναγῖουβ ορί πίοηβ, Οαγρζου᾿ 8 Τηϊτοά. 1.) Ρ. 
150, 544.. ἀπὰ Αδηΐρ᾽ 8 αἰτῖα8:}, Θεαά, 1. Ρ. 188, 844.) 

Ι, ΤΠ ορί πίοη ἢ6]4 Ὀγ “Μαϑδίι8, ϑρίποζα, Οἰδονίοιιβ, απὰ Ηαδ86, 
{πᾶ [Ὁ νγὰβ Ὑτ! 6. Δἴ [Π 6 ΘΑΡΟΥΙΥ, 88 Ὀθθη ρίνοη ἃρ ὈΥ 26 
Ῥείί6, ᾿πουρἢ Μαιινον ᾿ὰ8 Ἰαύθ᾽ Υ ἀρρϑαγθὰ 8ἃ8 δὴ δαάνοοδίδβ οὗ [ἴ(. 
Αοροογάϊηρ ἴο [6 Ἰαἰαβὲ ρῇδβο οὗ πϑοϊορίοδὶ οὐ ἰοῖβυα ἴδ νγαβ σοτη- 
ΡΟΒβθα, δ {Π6 ϑᾶπι|6 {1Π16 88 16 ΘΓΟΠΟΙΏΥ, ΟἰΓΠΟΓ ἱπ [Π6 ἀδγβ8 οὗ 
“) οϑίδῃ (υ Ζ7ωἐπσονῖο. Ἰζοι. ἱ. Ρ. ΟΣΧΥ 544.}, ΟΥ ἀιγίηρ [π6 βοοοπά 
[41 οὗὨ (πὲ τοῖρῃι οὗ Κὶηρ Μδῃδββοῖ (ισαϊά Οὐ8οἢ. 1. Ρ. 146, 
1600 844.), ἱ. 6. ποῖ Ἰοηρ' θοΐοσθ {6 οδρεϊνιγ. ΤῊ δυραμπηθηΐβ ὈΥ 
σἰοἷι {Π|8 Ορίπῖοπ 18 δαρροχίοα βίαπά οἵ [Ἀ}} τ ἢ 6 Πγροιοβῖ8, 
αἰγεδάν ἀϊβουββθά 1π ὃ 2, {πδὺ (818 θΟΟΚ «πὰ [Π6 Ῥοπίαϊθασ τοῦθ 
ΟΥΡΊΠΑ]]ν οη6. ΑἹ] ἐμαὶ ᾿ὰ8 Ὀθθῃ βαϊ4 ᾿ϑβι ἀθβ ἰ8 ἀἰ88ὶ μαϊθα ἴῃ 
1Π6 Ἰαβὲ οαἀϊίοη οἵ 126 Ῥγει(6᾽8 Ἰπϊτοάποίίοη. [Ὁ σδῃ ΟὨΪΥ Ὁδ 8 
ΥΟΓΥ͂ ΠΟρ61688 Κἰπα οὗ ἀορτηδίϊο8] ὉΠ: Π4Π 685 ἐΠαὲ ἤη 48 ΔΥ οὐ ἰςαὶ 
δνίάθηοθ οὗ {Π6 ἀρθ οἵ {π6 ὈοΟΚ ἴῃ 108 τηγιΠοϊορίοαὶ δὰ Ἰον σα] 
ΒΡ ΣΟΥ 108. οἰγτμοϊορίοβ. (αμνον Οοτμμ. Ρ. χὶχρ 1226 Ῥοίϊε 
δ 166.) Τὴ 8ᾶπ|6 τιᾶΥ 6 8814 οὗ [16 ουγβθ ρσγοπουπορά ᾿γ 
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}οβῆπα ἀροὴ [πΠ6 το - δ Παηρ οἵ Φ 6γίοϊιο, δηὰ 118 Δοσοτη  } ]ΒΠπιθηΐ 
ἘΠῸΘΡ ΑΠδὺ (ν]. 26, οσοτηραγτοά ἢ 1 Κίπρβ χνὶ. 84), σα} 

Ρ Διο Δ] 18{190 ἀορτηαίϊβπλ ᾿88 ομδηρθα ἰπίο ἃ υδίοιηΐασα ροβί 
δον πίη, [Ὁ [06 ργροβο οὗ ἀγανίησ ΤῸ Ὁ ὉΠΟΙΙσ4] σοποὶα- 
ΒΙΟΏ8 ; (866 {π6 Οὐοιητη. οη νἱ. 260). ὙΠ ταπςοἢ στοαῖοῦ ργορσί ον 
Μοωλαεϊὶδ (ου 4708. νἱ. 26,) ΤΑ ϊολλογη (Ελη]. Ρ. 896), Ηονῦδὲ (Ελη]. 
1. 1, Ρ. 91), 2)ὲ Ῥσιί6 (Ἐλπ]. Ρ. 98 864.) ἀπά ᾿Κδπίφ (αἴ ΒυρΓἃ Ρ. 
10), ανα ἀρτοϑὰ {παὶ [ἢ 6 δὔβοῃοα οἱ ἃ}} τϑίδσοποθ ἰο Ηϊ]οΪ, ἴῃ 116 
Βοοκ οὗ “οβῆπα, πὰ ἴο {π6 δι} ]πγοπὶ οἵ [ἢ συγ86 1Ππ ἢ͵8 ροῦβοι 
1 1Π6 τἶπιθ οὔ ΑΠαῦ, βμονβ {πῇ 1Ὁ τηυβί αν Ὀθθὴ γι ἔθη δοοτ 6 
ΑΠΔΡ᾽8 τοῖρῃ, Ὀὰΐ [6 ἀγρυπιοηΐαπι 6 5116 π|ῖο [88 ποῖ τησοὶὶ 
ἴογεθ.--- Ἴμ6 πᾶπιθ υ7ογιδβαΐίοηι (ςἤΔΡ. χ. 1, χυἹἱ. 28), ἀπά {Π6 αἀἷδ8- 

Εἰποίίομ τη846 Ὀοένγθοιι [Π6 τηουηΐδὶη5 οὗ “μάαλ ἀπα 716γΓαοἰ (ς ΠΡ. 
χὶ. 16, δπὰ χχὶ.) ουθὴ 726 Ῥείί6 ἀο68 ποῖ αἰδοῖ τηποἢ ᾿προγίδποθ 
[0 (Επη]. ὃ 169), βίποθ ὐπὶσ (Ρ. 8δ 864.), ἀπά άυοτγηπϊοῖ (ΕΗ]. 
᾿:. 1, Ρ. 81) πᾶνθ πηοϑὲ σομο α8, νοὶ γ ἀδιποηβίγαϊοα ὑπαὶ [6 α18- 
εἰποῖίοπ Ὀοίνγδοη ὁ πάδῃ ἀπὰ ἴβγαθὶ τῆν ΡῈ ἱγασϑὰ ὕδοῖκ ἰο {ῃ6 
τίη6 οὗ Μοβ68 (83θ8 {πὸ Οὐοϊμπι. οα Ομ δρ. χὶ. 21); ἀπά οἔδιοσβ ἤδνϑ 
Ἰοηρ' βῖποο βῆονι {πα {Π6γΘ 18 πΠῸ στοῦπά [Ὸγ {Π6 Βαρροϑβιοη ἐΠπδὶ 
1Π18 Π8Π16 νγὰ8 ἢτγβϑί σίνϑη ὈΥ Πανὶ ἴο {Ππ6 εἰν οἵ [πὸ «6 Ὀδιῖ68 
(866 {π6 Οὐοἴπι. οἢ Χ. 1).-αιινογῪδ ἀΥρατηθης ἔτοτῃ {16 ]αἴοῦ 
βίγἶθ οἵ νυϊηρ μα8 α͵80 ὑθθῃ ῬΓΌΡΘΥΪ ατορροά Ὦγ .226 Ῥείίο, 
νγῆο, ΔΙ πουρσὶ ἢ6 ρΡοϊηΐδβ ουἱ (ὃ 170) ϑοπιθ ΠιοΥ 8 Θχδῃ}ρ]68 οὗ ἃ ἰδίδσ 
Βγ]6, ἀοθ8 ποῖ Ῥγθ88 ἔπθπὶ, Ὀθοδῦβο 1Π6 δῦβθῃςθ οὗὨ 8ΠῪ οογίδίη 
ἴταςο οὗ τ1π6ὸ ΟΠδι ἀδὶς βέγ]θ ἔᾺΓΠ8η.68 8 δγριτηθηΐ οὗ πο 11{{|6 
ψοῖρης ασαϊπδὲ ἴῃ 6 Βαρροϑβιθοη {Ππῶΐ [6 ὈΟῸΚ τγαὰ8 ψυϊθῃ δ 80 
Ἰαῖθ ἃ Ῥοσϊοά (860 ἔασι ΠΡ 0Π).--- ΤΠ }8 ΤΠΟ ΓΘ Γϑπγδίῃ [Ὁ 726 Ῥγείίο, 
8ἃ8 ῥγοοίβ (δὲ ἴῃ υγοῦῖς νγὰβ σοϊηροδθϑα ἴῃ [86 ἤπιθ οὗ Πϑαν]ά, οὨΪῪ 
1Π6 Ῥαβϑδαρθθ “ὁ οἴδρ. χυϊ. 10 (( ἀπαδηΐοβ δἱ (ὕϑΖοσ, 88 ἴῃ ὁυαρ. 
'. 29; 8661 ΚίηρΊΊχ. 16); χὶϊ!. 80 (ΒΙΧΟΥ ἴονγῃβ οὗἁὨ «6ἱ., 88 ἱπ 
1 Κίηρϑ ἴν. 18; 866, ἡ {πὸ οἵμοῦ παπᾶ, “πάρ. χ. 4), δπὰ {6 

80η65 ὈΟΟΚ τοίοστθα ἴο ἴῃ ομδρ. χ. 18.) Βαϊ [86 ἔαδοϊ {παῖ (Π6 
ἜΝ ΒΟ,» ἴομλ σοἢ [Ὧ6 ροσίϊοαὶ αποίαιϊοη 18 τηϑάθ ὈΥ͂ ΟΌΥ 

“ΔΌΙΠΟΙ, ἀοβοτιρεῖνο οὔ ἴΠ6 νἱοίουυ οὗ ΨΦοβῆυδ δ ΟἹθθοη (εμᾶρ. χ. 
12---Ἴδ),, 15 α]8ο οἰϊθα 88 οοῃίεἰπίηρ [Π6 ΘἸΘρῪ σ᾽ ]οὶὶ Πλανια σοπι- 
Ροβϑὰ ἀροὴ ὅ8.} δηά “οπαίμδη (2 ὅδῃ. 1. 18), ἀοεβ ποῖ ἐἈχΏ 85} 
[Π6 Ἰοαδὲ ονϊάθποο {πὲ {18 ὈΟΘΟΚ ἀϊα ποῖ οχὶβὺ Ὀθίογο {Π6 {1π|6 οὗ 
Πανὶ 4. ΤῸ τη  ΨΈΣΥ νν6}}] αν Ὀθθπ 84 οο]]θοϊίοη οὗἉ βοῃρβ ἴῃ 
ἔἌνοιυσ οἵ τποοογαῖίς Πογοθβ, ἴο ΜΝ ὮϊοΙ. σοη ΣΙ θυ οη8 ὑγοῦ Ῥοῖηρ 



9.:2 ἹΝΤΕΒΟΌσΟΤΙΟΝ. 

σΟΠΕΪ 8} τηδᾶς ἔγοπι {πὸ {{π|6 οὐ Φοβϑῆπα οηναγάβ (566 {ΠῸ 
Οὐοιηπι. οη οἰδρ. χ. 13); ἀπά ἴΠ6 γοίοσαποθ ἴο [Ὁ 6 ΓΘ 18 ΠΟ ᾿ΠΟΓῸ 

8. Ῥχγοοῦ [πᾶὶ ον ὈΟῸΚ ν͵ἃ8 ποῦ νχοπ ὃν “ο8ἢπ8, [ΠΔη [Π6 1πῖτγο- 
ἀποίίοη οὗ {π6 Βοοῖ οἵ {π6 Υαγβ οἵ {πΠ6 μοτὰ τὶ Ναπι. χχὶ. 14 
αἰβρύονθϑ ἴπΠ6 Μοβδὶς δι Ππουβαρ οὗ [Π6 Ῥεπίδίθαςῃ. (8566 “7 η0- 
αἰδηδον, Βοιίγ. 111. Ρ. 223 844.) 10 8. ᾿πῃροββι0 6 ἰο 866 ἴῃ νι δῖ 
ΨΑΥ͂ ἴΠ6 δορσοιιπὶ οὗἩ {πΠ6 βἰχίυ Ηδνοίῃ «4ἷν (Ἑἢ8ρ. ΧΙ. σοπιραγοά 
ν ἢ 1 Κίησβ ἰν. 18) ἔανουνβ [Π6 ορίπίοη ἰπαᾶὶ [Π6 Ὀοοΐκ νγὰ8 
νι ἴ6Π δ ἃ ἰαΐθ ρουϊοά. ΕῸΓ Γπουρἢ ψ ἢπά ἴῃ {|| {1π|6 οὗ 1Π6 
πα ρθ8 ἃ γΤϑίβγθης ἴο {π᾿ γΥ 80η85 οὗ ΔΠΟΙΠΟΥ «41, ὙΠῸ ροββϑθββθα 
μἰτίγ οὗ ἔπ686 «αἱγ-ίοννπβ (ὑπάσ. χ. 40), ἀπά ἔτοιπ σῇοπι (ἢ 6 
δηοίθηΐξ πᾶπιθ δοαυϊγοα ἃ ἔγθϑίι βιρῃιβοδίοη, γοῦ [118 ἄοθβ ποῖ 
Ἰηνδ] αἴθ 1 ΔΩΥ͂ ΨΑΥ {Π6 ἰδϑί πο πΥ οὐὗὁὨ οὐν ὈοΟΪκ, ΟΥ ῥγονθ {παῖ 
1ξ τηυβὲ θ6 8 ἰαίδθὺ δοοουαηΐ. (66 τιῦῇ Οὐπηηι. οη 1 Κίηρβ ἵν. 18.) 
1, ΒΌΥῪ [Π6 σψογάβ8, “1Π6 ΕΠ γαϊ πο ἀἰά ποῖ ἀγῖνα οαἱ {Π6 
Οδπδϑηϊίθβ γῃο ἀννοῖο ἰῃ (ἀοΖοσ, ἂπά [ἢ6 Οδηδδηῖ68 ἀννοὶδ 1π [ἢ 6 
τιϊάϑὲ οἵ ΕΡ]ιγαῖπι ἴο {18 ἀδγ᾽" (Ἑοἤαρ. χνὶ. 10 σοηϊρατοὰ ψ ἢ 
1 Κίηρβ ἰχ. 16), ϑον {πδὺ {π6 {ἰτη6 οὗ 1 αν! 18 ἴΠπ6 ἰαϊεβϑὶ ἀδΐθ 
αἱ ψἢηϊοἢ οὐγ Ὀοοΐκς οαπ παν Ὀθθὴ ψγθη. ΕῸΥ ῬΠαγδοῖ δαττοάᾶ 
[18 οἰΐγ, ἂπα ἀδβίχογοα [ἢ6 (ὐλπδδη 8 νῆο ἡγοῦ ἰη 11, δῃά [ἤθη 
σάν 1 88 {Π| ρογϊοῃ οὗ ἢὶ8 ἀδιρῃοῦ, ἘῸ νγἃ8 τηδυτὶθα ἰοὸ 
ϑοϊομμοῃ δ {Π6 σομητηθησοπηθηΐ οὗ ἢΪ8 γεῖρῃ. ΤΠα ἀδδίγασξίοπ 
οὔ 1πΠ6 Οδπδδηΐζαβ ᾿η (16ΖΟῚ τηπβῖ, {Ππογϑίογο, πᾶν ἰδκϑῆ ρΐἶδοθ 

ΜΠ ΐη [6 ἢγβι ἔδνν γϑᾶσβ οὗ [Π6 σεῖσι οὗἉ βοϊοπιοπ, ἀπὰ {6 σϑ- 
ἸΠΑΥΚ τηδάθ 1η {Π|8 ὈΟΘΟΪς πιυϑῇ πᾶν ὈΘΘῚ ροηπηθα 88 ΘΑΥΪΥ 88 
{π6 Τςοποϊαάϊπηρ γοαῦβ οὗ 1 αν} 5 16. Α 81}}} θαυ! θοῦ ἀδίθ 18 
Ἱπαϊοαῖθα ὈΥ {ΠπΠ6 βίαϊοιηθῃΐ τηδὰθ ἱπ οὔδρ. χν. 08, “48 [ῸΓ 
{π6 6 Ὀυ5165, γῃο ἀνγοϊς αἱ «“ογυβαϊοη), {π6 οἰ] άσθη οὔ Ψυάδὶι 
σουϊά ποὶ ἀγῖνο {Π6π| οι, Ὀυὺῦ ἴ[Π6 «Φορυβίίο8 ἀνν6}} σὴ ἢ Ἐπ 6 
οι] άγθη οὔ δυάδι αἵ Θγαβαίθμι ὑπο {Π||8 ἀαγ. ΕῸΥ αν ά ἰοοῖς 
1Π6 «ΠΥ οὗἉ «“ογιιβαίθτη ἔγοπι {Ππ|6 «ΘὈυϑιί68, ἀπὰ ἀεβίγογοα {ἢ 6 
ΠΑ ΙΔ η 18 αὖ [Π6 ΘΥῪ ΘοΙη πιο ηοοπηθηΐ οὗ [18 Τοῖση ΟΥ̓ΘΡ 4}} (Π6 
{1 868, ᾿Παϑ ΠΟἢ 88 ἢ6 τνᾶ8 Κίπρ' αὐ εγιβαῖοπι τ} ] τ γ -ἜΠΓ6 6 γϑαγβ 
(2 ὅδιη. ν. θ---9 σοῃραῦθά ψ ἢ ν. 8.) ὙΤΠδ βιη4}} παπιρο᾽ οὗ 

 4[6Ὀθυ5168, γγῆοπι Πανὶ αἀἰά ποῖ 8]αγ, δὰ πο σοπυπαρα ἴῃ “6 γὰ- 
88 [61 δ ῦ [Π6 σαρίαγα οὗἉ {Π|π6|0 ἔογίγθϑβ 65 (2 ὅδιη. χχῖν. 18 
864.)» σα πηποῦ ρΟΒΒ} 0] Υ Ὀ6 γοίδγτθα ἴὸ ἴῃ {ἢ 15 ραββαρθ, ΒΊΟΙι 8ἴαί68 
{παῦ τ1π6 οὨΠάγθη οὗ Ψυάαῃ οου]ὰ ποῖ ἀγῖνα ουὐ {Π6 «ΘΒ 68. 
ἔνθ υοπ Ζιδησοτῖο βὰγ5 (θη. ἱ. Ρ. 088) : “ὁ 1686. ἃγὸ δνυϊάβπιὶν 
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{6 ννογάβ οἵ ἃ τιον ὀφήογο {110 εἶπιο οἵ Πανίᾳ ; ἴον αν! ννου]Ἱὰ 
σΟΥΡΆΣἶΪγ πᾶνα Ὀθθη αδίς ἴο ἀγῖν ουὐ [Π6 «6068 πὰ ἀρβί τοῦ 
(Π6ηὶ 16 Πα Ἰιαὰ νυ ἰβῃθά 11.} Τὸ ἃ 5831Π] δαυ ον ρογὶοά, παπιο]Υ, ἴο 

ἴπ6 τοῖστι οὗ ὅδ], ἂτθ ννὸ Ὀσοιρῦ Ὀγ ΟΠ ΔΡ. ἰχ. 27 : “ ΨΦοβῆπα πηδάθ 
ἴποτη ({Π6 (ἸΡΘΟΠ 68) {Ππ ἀν ]ιοννογβ οὗ νοοά δηὰ ἀγανγθῖβ οἵ 
ΑΙΟΥ [ῸΣ {Π6 σΟΠσγορΑ[οη ἀπά {Π6 Αἰίαν οἵ «6ῃοναὶ, δυδη πρΐο 
ἐλὶ8 ἄαν, ἴπ ἰλε ρίασε τιολίο ἦθ δλουϊζα οἠοοδ86. Νοῖ ΟΠΪΥ να8 16 
ὈΐΪϑοθ ἔὺυ {Π6 ἰδ ρ]6 831}}} πα οθοϊἀθ ἤθη ἐῃ6 Ὀοοῖκ γγαᾶβ νυ ἔθη, 
80 ἰῃαῦ 1: πιαϑὲ ἢᾶν θη οοιηροβοα Ὀγ {Π6 {ἰπι6 οὗ Ὠανὶά (2 
ὅδη). χχὶν, 18 864.) 1 ΟἿ γ. χχὶ. 18 εα4.,) ἃῃ χχίϊ. 1 ;---866. ΤΩ 
ΟΣ Κ “Π6 ὑρηηρῖα οὗ δοϊοιηοη," Ρ. 24); θαϊ ἴπ ἴΠ6 ἀδγβ οὗ οἿΓ 
ΔΓ ΠΟΥ, 88 ἴῃ 6 αϑὲ ο]δι86 βῆλονγβ, ἔπΠ6 (ἀἸ θδοη ἐ65 σοῦ 31}}} βουνίηρ. 
αἱ {πὸ Αἰΐαγ ; [Π6 Ἰγϑδῖν Ποῖ }ο8ππα ἀπά [Π6 δ ἀθυβ οὗ [8Γ86] 
οοποϊυσοά ὙΠ τΠθῖὴ δα ποῦ Ὀθθη νἱοϊαίθά. Τἢθ86 νου 8 τηιιβῖ, 
τπογοΐογθ, ἤν Ὀθθη τι θη Ὀθίογθ ὑῃδὶ 5] ρη το οὗ τῃ6πὶ ὉΥ͂ 
Θ'ϑπὶ, ῸΓ ν Π10}} αν μὰ ἴο (ΑΚ νθῆσθαποθ ἀροὸῃ {π6 ἀδβοθη- 
ἀδη8 οἵ ὅδα], ἴῃ ογάϑυ ἴο ἄρρϑᾶδθ ἔποβθ ψῆο δά ηοΐ Ὀδθη 58]ἴῃ, 2 
Θ8ῃ). ΧΧ]. 1 8868ᾳ. Τῇ 5βἰαίθιηθπίβ σοί ηθα ἰῃ ον θΟΟΪΚ γϑβρθϑοῦς- 
ἵπσ ἴπΠ6 ῬΡΙΟΘΠΙοΙ 8.8, 8180 Τϑίου [0 ἃ ρου οα ΠΊΘΟΥΣ ἴο ἴπ6 τοὶρῃ 
οὗ Ἰδανιά. ἴὴ Ἴδ)δρ. χὶ. 8, απὰ χῖχ. 28, ϑιάοη 18 οδὶ]ϑά :γ ν» “19 

ρστοαῦ," τσ ἢ ῥγθαϊοαΐθ ἱπιρ]168 ἐμαὶ ἰδ τνὰ8 [Π6 τηθίσορο β οὗ 
ῬΠορηϊοῖα, ἃπά βαρογῖοῦ ἰο Τγτο. Βαῦ {Π|8 μαά οἰδηρσθοα Ὀοΐοτθ 
{Π6 {{π|6 οὗ αν! 4, Τγτγτα πδά {θη αχυΐϊία δο] ρβθά {πΠ6 βρϑηάουν 
οἵ Θιάοῃ (866 ἔα (ὐοπληι. οἡ σἢδρ. χὶ. 8.) Μοζθϑονοῦ, {π6 ἱπῃδδὶ- 
τἰΔπί8 οὗ Τγγὸ δηὰ 5᾽' ἀ0η. 816 γϑοκοπθα ἴῃ σἤδρΡ. ΧΙ. 4--- ἀπιοηρβί 
{π6 Οὐαπδδηῖῖθβ ὙΠῸ γνοῖὸ ἴο ὕ6 δχίθστηϊηδῖθα ὈΥ {Π6 15γ861{68, 
ὙΠΟΓΟΑ5 [αν] νγὰ8 ἢ [6 πηοϑί {ΓΘ Πάν ἰοσπὶβ ΝΠ Ὑγτὸ ( 
ϑαιη.ν. 11; 1 Κιηρβ ν. 1δ; 1 (ἢν. χῖν. 1), δῃὰ αἰά ποῖ οπίογίδίη 

4 ἱπουρῆϊ οὗ πιακὶπρ ΑΓ ἀροη ὑπαὶ οἷέν, ΟἰΠΟΡ ἴο 8 ]αρσαῖα τ 
ΟΥ̓ ἀαβέσου ἰΐ, Δ Ποὰρὴ ἢ6 βαθάποα 41] {πΠ6 δθθπιῖθ8 οἵ 1ϑταθὶ. Α 
το ψΠῸ ᾿ἰνϑα ἴῃ {Π6 {ἴπι6 οὗἩ Πανὶά, οΥ δῇ ἃ βιιβθαιιθηΐ ρϑυῦῖοά, 
οουϊά ποῖ Ροββ8: 0} Υ ἤᾶνθ βροίζθῃ σπου ΔΠΥ͂ ᾿ἰπιϊ αἰϊοη οὐ {Π6 

1 Ἑσοη υ). δ. γαίεν (Οοιηπι. ἰἰν. ἃ. Ῥεηῦ, 111, Ρ. 570) 18. ον]! ρο ἕο 
Ὦδνο γϑοοῦτγεθ ἴο {86 Βυδίογίαρο (ἢδὺ “186 ρδύδρταρὶ οἤᾶρ. χν. 20-- 
68 18 ἃ ἀοίδομρα ἐγαρτηθηί, ἰδ κθὴ ἴγοπι (6 ϑϑυ ον ἀοσαιηθηΐθ ἀροῃ 
ψ ΒΒ Ιοἢ 1818. ὈΟΟΙς τγὰ8 ἰουηαθα,᾽ 10 ογῆοῦ [0 ρϑὺ ονϑὺ 1ῃϊ8 ἀγραπιοηίς 
γγὩἱοἢ «“α:η (ΕἸη]. 11. 1. Ὁ. 165) Ἰιδά ργονιουβὶν θπιρίογοᾶ. (366 α͵80 
Βεριλοίαϊ, Ἐλα]. πϊ. ἡ. 865, ἀπά 8, εἶα ἴἰὰ Ηογϑϑι᾽8 Εἰη], 11, Ρ. 98 

564.) ἫΝ 



4 ἹΝΤΒΟΏΌΌΟΤΙΟΝ. 

Πο8:116 ροδίτοι 'π οἷ (Π6 Ιθγαρ 68 {Π8 βίοοά ἰο ΤΎτο δπὰ 
5ήοη. (ὅθε Κδπίφ Ρ. 74, Ῥγοίία ἴθ Πονϑδ 8 Ἐλμ]. ᾿1. 1 Ὁ. 98, 
δηά δελοίς. ἘΠ]. 1... Ρ. 249). 1μἈ5 ΠΏ} γ, [Π18 18 οοπῇτγιηθα ὃν [ἢ 
[αοϊ {πᾶ {π6 ῬΡ54]π)15ῖ, ψῇῆο σοτηροβοά {π6 ἤγβι Ῥβαΐπὶ (ν. 2) ουϊ- 
ἀθητγ πδα Ὀοίοσο Πἰπὶ {]16 ᾿η]αποοη ψῃϊοι (ἀοα σανο ἴο «“οβῆηπδ, 
ἴο τηϑαϊαΐθ ἴῃ ἢ18 ἰανν ἀᾶν ἀπα πὶσιΐ (ο8ἢ. 1. 8). ΕΌΓΣ ὄνθῃ 1 
ψ6 οαηποῖ ῥτονο {παὶ Πανὶ ἃ τγὰ8 ἴΠ6 συ οὗ {π6 Ῥβ4]π), [ἢ 6 
ΔΥρΡΟΠΊΘη(8 ὈΥ ΠΟΙᾺ ἰσαϊα, Ηϊςὶσ, Ῥαϊλίπσον, πιὰ οἴ γβ, υνου]ά 
οβίδ ὉΠ 18} ἃ ἰαίοῦ ἀαΐθ, πᾶνθ η0 ἴΌσοθ, δῃὰ {Π|6γῸ 18. ποίησ ἴῃ [Π9 
Ῥβ4]πὶ ἰο Ἰοδὰ 8 ἴο 8558] 55 1Ὁ ἴο ἃ ᾿αἴϑν ρογῖοα ἴδῃ 1.8 τοῖρῃ οὗ 
θανια.} 

1 ΤΏΘΓΘ 816 Βουθγαὶ {πίῃ ρ8 πιο οηρά Ὀγ Κὐπὶρ (Ρ. 72---80) 88 βρη 
οὔ ἃ 811}} θαυ] ον ἀδίο, τ μϊοῃ 1 σαηποῦ τοραγὰ 88 ἀδθοϊβῖνσο. Τα ἀϊβα- 
ΤΘΠΟΘ ἴῃ {Π6 Ὠδπιθ8 οὗ {Π6 οἷ1168 οὗ (86 ᾽πιθοηϊίθθ, δηα ἰπ ἐἢοβα οὗ (δθ 
ῬΥγΙοϑίβ δῃὰ [ἃ ν]68, θεαί Θοη {118 θΟΟΚ δηᾶὰ ἰῃ6 ΟἸγοπῖςθθ, ἀοθδ ποί 
αθοοὺ (Π6 (ἰὴ αὖ σι οἢ {Π6 ΤΟΥΣ γγαϑ τ θη. ΕῸΣΡ το 11 
ΟἾγ. ἵν. 81 βῆοινβ [δ (Πα ἰγῖρ6 οὗ Κ΄ πιθοῦ μοὶ ἃ {11} (π6 τοῖρῃ οἵ Ὠανιὰ 
186 οἰτ166 τηθπιοηοα Ὀοίοτο, ποι ἰΔ}}ν στ Φοβῃ. χὶχ. 2---ῦ, δπὰ 
δταπίϊηρ (Ππαΐ (Π6 ΟΥΠΘΡ ΠΠΊ68 οὗ [86 [6 νυν} 168] οἰ1168 πῃ. ἐμ6 ΟἸ το ο168 
ἈΤΘ ῬΔΓΠΥ͂ ἰδίου δα: οπ8, ἀπ ῬΑΓΟΪΥ (86 πϑιηθβ οὗ ἀϊβδγθηξς οἱ 168, 
ν ΒΙΟἢ ΤΟ ΒΌΡΒΘαΌΘΏΛΥ ρίνοη ἰοὸ (π6 [Θτ]ῖ68.; {Π6Γ6 838 ΠῸ ΤΟΆβοῃ 
ΜὮΥ ΟἿΓ δαῖπον Βῃου ἃ τοίου (ὁ [Ππ686 οἤδηρδδ, Βυρροβίπρ εἷπὶ ἰο 6 
δοαυδίπίρα τ {Π|01π|, 88. ἢ18 Ὑνουκ ὰ8 (0 ἀδβογῖίθθ {π6 δοΐυδὶ Εἰ ϑίοῦυ 
οὗ {π6 {ἴπη6 οὗ ΨΦοβῆυδ. ΤὨϊβ8 8 480 8 βυβιοϊθηΐ ὀχρδηδίϊΐοη οὗἩ (86 
ΟἸΙβϑῖοῃ οὗ Νοῦ ἴγοπι (π6 118ὲ οὗ ῥγἹδβίβ᾽ οἱτ168, οὐ τὶ ἢ 1 τγᾶ8 ὁ 6 
ἴῃ {πο {ἶπι6 οὗἉ ὅδυ] (1 απ. χχῖϊ 19, οἵ. χχὶ. 1--9); ἴον πὸ ἰοοῖκ ἴῃ 
γΑπ ἴον [6 Πδπη6 οὗ {}||8 οΪδοθ ἴῃ {6 118ὲ οοπίαϊποα ἴῃ 1 Οἢγ, νἱ. 39 
88ᾳ. ΤΊ δθβεποὸ οἵ Πείθβθῖα ἔγοπιὶ [Π6 οἱ1168 οὗἨ «“υἄδἢ) τῇδ Ὀ8 
δοοιιπίοα ἴον, πού οἡ {86 στουπά {πδὺ {Π 8 ΟἸ(Υ ἀϊὰ ποῖ οχὶβὲ οὐ νγ88 οὗ 
ἴοο ΠΣ 116 Ἱπιροτίδποθ ἱπ 1ῃ6 {ἰπ|ὸ οὗ ΨΦοβίιυα, Ὀαΐ ἴγοπι {86 ἔδος (μὲ 
ΒΟΥΘΓΆΪ ΠΑΠΙ6Β ἢανο Ὀόδη οπιϊ 64 ἴτοπι 186 Μαβογοίϊς ἰθχὲ μϑίπθθῃ 
οἶδΡ. χν. 89 δὰ 60, (866 (80 ποίθ ἴο ἔμ Οοιῃπι. οπ οἴδρ. χν. δ9.) 
70 18. ἔγοτῃ π᾿ ὀνθγβιρῃΐ, ποονον, μα Κοηπΐσ (Ρ. 80) βρθβῖβ8 οὗ [86 
ΔΌΪΠΟΥ 88 ποῖ Ἰπθη]οηΐηρ [ἢ 6 ΟἸΤΥ οὗὨ «“ογίοδο, αἴΐζογ Ὁ δὰ θϑϑὴ Ὀατηΐ, 
δνθη δπιοηρδί (ἴ6 οἰ (168. νυ] οἢ τοῦθ Δ᾽ ]οἱἱϑα ἕο {μ6 ἐγὶῦο8, ἴον Φογίοδο 
βίβῃἀβ αὖ {π6 Πεδὰ οὔ (ἢ οἰ 168 Α5β! ρηθα ἴο {86 {γῖθο οὗἉ Βαη]διρίη (ἢ δ Ρ. 
ΧΡ. 21. 366 δἷβο οἤδῃ. χυἹ]!. 12, χχ. 8.) Ἧ7ὲ οαπποῖ 20]]ονν Κοπὶσ 
(Ρρ. 19) ἴπ Ἰαγίπρ βίγββϑβ ἀροὴ {ἢ 6 οπι βϑίοπ οὗ {86 ἔογπναΐα “' ἥγοι Πδπ 
ἴο ΒΘουΒΒΘ θα, ΤῸ ΠΟ Ορρογίι!Υ 18 ργοβοπίρα πῃ ἐπα ὈΟΟΪΚ ἴον 118 ἰηίτο- 
ἀυοίϊοη, Ἔνθη ἴῃ οἴδρ. χὶ. 17 δηά χὶϊ. 7. ΤῊδ ἥοστηυα 18 ποτοῦ υϑοᾶ 
ἔογ {Π6 τῆϑγθ ρύγροβα οἵ ἀθβου θῖηρ' [86 ἸοηρῈ οὗ [Π6 δουηίγΥ ἥτοιη που 
ἰο βουίῃ, θαΐ ἰο ἀδποίβ 1π6 ν᾽ [ο]6 ῥρθορῖθ, 88 βργοδάϊηρ οὐ ον 811 {Π6 Ἰδηᾶ, 
ἔγοπῃ [Π6 τηοϑύ που ΠΟ ]Ὺ ΟἿ ἰο {πὶ ἴῃ 1Π6 οχίγοπιθ βου : δηὰ ΟἹ 
ΟΟσΠΙΒ 1 ΘΟΙΠΘΧΙΟΩ 1 86 ΡὮΓΔΒΘ: 411 [βγϑϑὶ, {π0 βοΐ δοῆρτερα- 
(ἴἸοη, ΟΓ 411} [8τ86] δπὰ Ψυάδῇῃ ἔγοπι ἤδη ἰο Βϑδϑγβῆθθα ; 866 7υᾶρ. χχ.,  ; 
1 ὅδπι. 111. 20; 2 ὅδπ). 11]. 10. χυὴ. 1], χχῖν, 2, 18; 1 Κίηρβ ἰν. 25: 

δὶ -«.- - - Ἐπ 
-α-----  ͵οονο.-“--- -.. γμασπιαν»»-.ὕἝἍ---- --- ---ὄ.- βξϑυ, οἰ 
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ΤΠ6 ΓοϑαΪ τ Πὶοἢ ννὸ ππ8 οδίδϊη ΠῸΠπι {Π6 ἢιἰβέογι αὶ ἀδία [Ὁγ- 
πβῃϑα ὈΥ ἴΠ6 Βοοξ, 18 σοηβσγτηθαά ὈΥ {πο βίγ]θ οὔ [8 δοτηροϑβιοη. 
18 ἔγαο {πὶ ίαμγον (ρ. ΧΙΣΧ.) τη πί 8, 88 ὁπ οὗ {Π6 Ῥτοοίβ 
οὗ 118 πανίησ Ὀθθὴ νυ θη αἱ ἃ νΟΥῪ ἰαΐα ἀδῖθ, [Π6 σοσγϑοίῃθβ8 οὗ 
8.0]6 δπὰ ἰδῆσιαρθ. Τὸ 6βίδ 18} {116 ἰΌγπηθι,, Ποισου σ, ἢ6 Πδ8 
ποῖ δάάιορά ἃ βίηρίε δβχϑιῃρ]θ, ποῦ σου] ἢ6 πᾶνε ἀοΠ6 80, [ὉΓ {}16 
Ἰαγρο ςοἸ]δοίίοι οὗ ράββαρϑδ σι ῃϊς ἢ Κὐπίσ (ρΡ. 122 544.) 5 πιδήο, 
τηοϑὲ ΘΟ ΥἹΠΟΙΠΡΊΥ ᾿σΟν 68 {Ππ4ῦ {Π6 80-(4]]6 ἃ ΒογρΈ]ο ἀοἴδοξινα ργ6- 
ἀοπιϊηδίθβ οΥ̓ΘΓ {Π|6 5οΥ Ρ[10 ρΡ]Θ πᾶ ἴο βΒ06 ἢ δὴ δχίθηϊ, {παΐ 11 πηαϑὲ 
6 γδηκοά δπηοπρϑὶ ἴπ6 θαυ] οδὲ θοῸΚ8 οὗ {πὸ Ο]ὰ Τοβίδπιθπί. 
ΗΙ5 τοπιαγῖςβ (Ρ. χνἹ!.) ἀροη {Π6 ππτη 18:4 Κοαῦθ ουϊάθποο οὔκ Ἰαΐθ 
Ρουοῦ οὗ σοπηροϑιύίου, οαπά 1π 8ϊηρῖ6 ψογάβ δῃὰ [ὉΓΠπ|8 οὗἁἨ νογάϑ, 
ανθη 204 Ῥργοίίε (ὃ 170) Ὧο ἸοΠρΡῸΥ σοηβιἀθσβ οὐἁ ἱτηροτγίδῃςο, 
β'ὺποθ ἔΠῸῪ πάνθ 66 ΤῸΣ {Π6 πιοϑὲ ραῦΐ δπβνεγοά ὮΥ Πάυονηπὶοξ 
(ἔπη. ἱ. 1, Ρ. 198 864.) ἀηὰ Κδπὶσ (ρ. 118 83.0..) Τ6 ουἷγ νογά 
{πῶ σου]ὰ ὍὈ6 Ὀτοῦρσιῦ ἔογναγὰ ἢ ΠΥ Ρ] ΔῈ: ΠΠῪ 85. οὐ Ἰδαῖον 
ἄἀδἴθ ἴδ Ο 5) (οἶαρ. χχί!. 8), 88 ἴξ 18. ΟΠΪΥ τηοῖ ἢ} ἀραὶπ ἴῃ 2 

ΟἸγ. !. 11, 1Ὁ; Ἐπεὶ. ν. 18, νἱ. 2, Δ 18 ΝΘΥῪ σαγτθηΐ ἴῃ ΑΥδιηδθθῃ. 
Βαυΐ ᾿ξ ςαπποῖ δ ἰπίδσγο ἔγτοτη {18 ἢ ΠΥ σΟΥΔΙ ΠΥ {πᾶὶ 1 
τπογοΐοσο Ὀθοηρβ ἴο ἃ ἰαίθ ρογϊοα οὗ ἴη6 Ἡροῦτον Ἰαηριιαρο. 
5111 1688 σδῃ {Π|5 ᾿πέβγθηοθ 06 ἄγαν ἕλοι [Π6 ψόογὰ αν» ὙΠ] ἢ 

18. ΟΪΥ ἰοιιπά ἴῃ “οβἢ. ν. 11 δῃά 12. ΑἹ] {1Π|| οὐ ὺ ψΟΓά8 {Παΐ 
αν Ὀθθη σχυοῖρα, 80 [ὯΓ 88 [ἤθῪ ἤᾶνθ 8 ΠΥ ἴοσοα δἱ 8], ἰϑδα σίου 
ἴο {π6 ορροβιῖθ οοποϊυβίοῃ. ΚΡ Ά, 18. 8ῃ 014 Ηοῦτον σνοσγα, ἀπά 

186 πιρδηΐπρ “’ ἐο ὅ6 δαρρν," νἈΪΟὮ 10 18 βαϊ4 ἰο βανθ ἴῃ οἤρ. [. 
7, ὃ, 18. ἃ ΤΏ6Γ6 ἱηνθηοη. Τ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ ΤΡ ὭΣ3 (εΠδΡ. 

γ. 1,1χ. 1, χὶ!. 7), ἀπὰ γτυ ὩΣ (ςἢδρ. ΧΧΙΙ, 7), τὴθϑηΐπρ, {π6 

Ἰαπὰ οἵ (δῆδϑη οἡ ἐλ δίά6, θθίοπρ, ποῖ ἴο [Π6 {τὴς οἵ [Π6 οἂρ- 
Ἐἰνπγ, Ὀαΐ ἴο 1π6 Μοβαῖς ρα; [Ὁ Μὲ σδῃ ομἷν Ὄχρίαἰπ {πὸ ἀ!88- 
Γοηςο6 θούῦνγθοη {Π6 Βυ]οοἴἶγο βίδπα-ροϊηὶ οὗ [8 Βρθᾶκοῦ δηὰ 1{}16 
σοορταρΐσαὶ ρἢγββθοϊορυ, τ μῖοἢ μάνθ σῖβθ ἰο ἴΠ686 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΉΒ, 
οη ἴδια στουπάὰ {παΐ ἔΠ6Υ Ὀο]οηροα ἴο ἃ ρασοά τ ῆθπῃ {πὸ 15γα6}1168 

1 ΟἾν. χχὶῖ:. 2, 2 Οἢγ. χχχ. 8. Αρϑίῃ, (ἢ6 γϑίρσθῃοθ ἰπ ΘἤδρΡ. 11}. 8, (0 
16 Ανΐϊ68, [8δἱ αδποίθηϊ ὑσὶ 6, ν βοῖὰ ὑπ 6 ῬὮἢ] 1 Β01η64 μα Βα] αραἰοα (οἴ. 
Πευϊ. 11. 28), απὰ τ ΠοΒ6 πϑ1ηὴ6 ΠΟΥ͂ΘΓ ΟΟΟΌΓΒ Αἴξενν ἈγάΒ, ργονθ8 ποί πῃ ρ; 
88 ἰο [86 {π|ὸ τ θη (ἢ6 ὈΟΟΚ ψ. 88 τυ 6, ἀπ ΟΡ 5ῃον 5 118 Ὠἰβίοτ! σα] 
βάο!ν. 1μδβίϊν, ὸ σδηποί ἰηΐοσ ἔτοπι “παρ. 1. 18, {πὐ 1)6 Ῥοοὶκ οὗ 
]οϑῆυδ τδ8 νυ θη Ὀοίογο (86 ἰακίπρ οὐ ὑπ6 ῬΒΙΠἰδιΐη6 οἰ(ε8, αἴ4Ζϑ, 
Λβκοίοπ, δπᾶὰ (ἀδίϊι, 89. (ῃϑγὸ ἀθβογι θά. εὖ 
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᾿δα ποῖ νοὶ οὐίαϊποά ἃ ἤσπι σοῦ πρ' 'π {πὸ σΟαΠΙΣΥ οα {Π|8 5.ἰο 
οὔ πὸ Φοτάδῃ. (866 “]επσδίεπδοτῳ Βεῖϊγ. "1. Ὁ. 818 846.) ἈΠ ἢν 
(ΟΠ πιο πίανῪ οὐ 1 Ιαϊηρβ ν. 4). ὈΞΙΓῚΝ (ομδρ. σχῇ. 18), ΠΝ 

ὈΞΏΝ 18. ἴῃ 6 οτἹσίηαὶ δηὰ στοραΐαῦ ὌΝ ΓΜ Πανίηρσ Ὀθθη σοη- 

ἰγαοῖθα ἱπίο ΓΝ δ 8 Ἰαῖου ρογῖοα (566  ισαϊά 1,ΘῃγΌ. ὃ 264, 4.) 

“  τηᾶΥ, ἐπδγθίοτγο, δὲ 4Ζυϊα ἃ8 ῬΓΟΡΟΥΪΥ ῬΓΟποι!οθα ἴο θ6 1Π6 
οἷά ΌΓπῚ 48 83Πη ΑΙΟ] 181π) οὐΓἹ πιοῦὸ γοοθηΐ νυουβ.) (ὰαυογηΐοῖ 

ΕἾη]. 1.1 Ρ. 198.) ΤΊ ὅ8ὲ οὗ "γνῷ [Ὁ Ἴη (οἰαρ. χίν. 12) 

Οροαγβ ἴῃ 2 ὅδ8ηι. χχὶν. 24, 84 τηδὺ ἢπᾶνθ Ῥοθῃ ΨΘΓῪ ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
ἐδαβρα ὈΥ {6 ἴδοι “τμαΐ τὴν παά 7α8ὲ δοίογθ Ὀθθπ υβοὰ 

ΠΠ 60 Ὁ|Π|68 88 8Π δοουβαῖνο (οἢδρ. χὶν. 7, 10, 1), δά ἐμῖ8 
ἔογηχ βίοο γϑαν ἴῃ {6 τοι οὗὁἨ (ὐδ]οῦ, ννῆο ννὰβ βρϑακίπρ." 
(Κδιὶρ ν. 116). [18 ποῦ π6 οσσαγγθηςε οὗ [Π6 νὑγογὰ ὁπ6 βἰῃρὶθ 
τἰπι6, θα 1Π6 Τομα αν Ἰηογομδηρσα οὗ [Π6 ὕνο ἔογπη8, [Π δῇ 18 [Π}6 
ΔΙ οὗ ἃ ἰδίου ρουιοά ἴῃ [Π6 Ἰδησάάαρα. ἢ 

Αγαΐῃ, [1 186 οἵἨ [6 ἀγζϊς]θ ἃ8 ἃ γαϊδίϊνθ ὑῬγοποῦη (οἤᾶρ. Χ, 
24. 158 ἰοαπα δοοογαΐηρ ἴο ἴΠ6 Μάδβογὰ ἴῃ {Π|6 θαυ οϑὲ νυ ἶηρβ οὗ 
τῃ6 ΟἹά Ταοδίαιηοπι, (16. χν, 21, χχὶ. 8, χὶνι. 46, 27, Φυάρ. 

ΧΙ. 8, ἄς.) πα, ἃ8. Ζὐσαία ΠΟΥΥΓΘΟΙΥ οὔβαυνοθα, Π|6 1468. αἰνσαν8 

δά τηῖ5 οὗἉ {Π|51Ὁ Ὀϑίηρ υϑοα ᾿π Θγο Δησε Ὁ (1 Θ τ, ἀ. ΒΘΌγ. ϑρτ. 
δ 521. 0.) Αραΐπ, 16 185 δἰ [οσϑίϊθοῦ ἈΥΌΙΓΑΥΎ ἰὼ ΘΠ ἀΘΆΨΟῸΓ ἰο βοΐ 
81:6 {Π6 ραββᾶρϑϑ οἰτϑθὰ, ὈΥ αἰΐογιηρ' [8 γαποῦπδιοη δηἀ ἰγθαίϊϊηρ 
{πὸ ΟΡ 8. 88 ραγΕς ρα] [ογπλ8.2 5011} 1685 οδῇ ΔΗΥ͂ ουϊάθηοθ ἴῃ 

1 Μαιμτγεῦ εἰϊο8 οἴδΡ. χχὶϊ. 19 δἷβο, θὰ {Π6γῸ ὉΓῚΝ 18. 8Π δοουβᾶ- 

εἶνα, ἀπὰ ἴμ6γ 18 πὸ πεοϑββν ἴῸ δἰ ἰουηρ ΥΩ ἰηΐο ὙΤΊΌΙν 85 

Κύπὶσ ἴι88 ἄοπθ. [π|μον. χν. 18 ἀπά 24, ψῆδτθ άνογηϊοξ (Εἰη]. 1.1, 
Ῥ. 198) ἀπὰ δὔἴδν πἰιπ 1)ὲ είς (Ἐϊπη]. ν.. 287) ἀϊβοεονοῦ ἃ. οβδαπρε οὕ 
{π|5 Κιπά, ΓΤΓΝ 18. Δὴ δοουβδίϊγο, δπα ν. 18 τηυβὶ θῸ6 γρηάογοά “ἃ 

ψοΙπδᾶη ὙΠοΕΘ Πυβθαηᾶ 168 ΠΝ πο," δπῆ ν. 24, "1 8 πῆδη [16 νι τὶ 
"εν, ΡῸγ «). Οὐ. δοπιηιοτ" 8 οἰνἠδοιίοη ἴο {Π18 ἱπίογρτοίβιίοη οὗ (Π6 ἴνο 
ΡΆΒΒαρ'6δβ (010]. Αὐπαπάϊαηρθη 1846, Β. 1, Ρ. 220 544.) οαπποῖ δὸ 
δι 41Ππ66. 

Σ Οη {δμῖ8. ρμοΐπι Αἰείπεγί ᾿88 ν)6}} γϑιραυοᾶ (οί ἢ, 4685 688]. ἱ. ρ. 
214) 88 : “ΤῸ ἸΔῈ Α͵80 ἀρραγοης τοτῃ ἴῃ6 σουγϑα τ ΠΙοἢ πιθῃ 8 {πουρ 8 
νου Ϊά πα τ] ν ἰα]κο, {Παὶ αἱ ταί τ ᾿π|κ ὁ ἱπ Ηοπιοῦ δπᾶ οἵποῦ ἀποϊθηΐ 

ΤΙ ΓΟΓΒ, Τὴ ΔΥ ἢᾶνα ἰδ Βηρὶν 8 ἀοιποπβίγαιϊνα πὰ το] να ΒΡ 186Α- 
(ἴἰοη, δπὰ ὑπ π66 οὗὨ ᾿ξ 88 δ8η γίϊο]6 Δ ἤᾶνο στον οὐδ οὗ {δαὶ αἱ 8 
ἰκίοῦ ροτῖοά. Νοῦν 18 {πότ δυυ πρ ἴο Βα ρΥῖ80 8 ἵπ {86 μοί {παν {Π18, 
4ἰνὸ ΔΓ] οδέ ἀ86 οὗἉ ᾿ΐ, Β᾽ιου ἃ 6 Ἰοϑὶ Ὁ. ἃ {1π|6, ἀηὰ {π6ὴ δρδῖπ ἈΡΡΟΑΡ 
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ξανοῦῦ οὗ ἃ ἰαῖϑυ ἀδίβ δ6 οδίαϊηρά ἔγοπι {Π6 ἔλςεὶ τπαὶ {Π6 Πα πη γὰ] 

8 ΡΪδορα ἰαϑὲ ἴῃ οἶδρ. χὶ. 24, χν. 80, δηὰ ΟΥΠΘΓ ραββᾶρθβ, οῃ 

Ὑ ΠΙΘ ἢ Μαιιγεν' ἸΑΥ8 5010} 8έγ6 58, ἃ8 Οἱ ὁβόηιΐν8 ἀπὰ Μισαία ᾿δα ργθ- 
νἹ]ουϑὶν ἀοπθ ; οΥ ΠῸπι {1Π|0 ἔγοαιθπί ᾿παϊθητἴοη ἐο οαξναγα [ΌΓΠῚ8, 
ὀΒρΡΘοΙΔ  Υ ἴθ ἔπ 6 88 οὗὨ ῬΓΟΠΟΆΠ5, ΟΠ180. ἱ. 7, 11. 4, 17, 20, ἱν. 8, 

ΧΙ. 14, χνιϊ. 17. ΕῸΣ [Π6 ᾿πηρογίδποσ αἰξαο θα ἴο ἐἰθ ἢγδῦ 18 
ἰουπ θὰ προι ἃ πιϊϑα πα ογβίδηαίηρ οὗἉ {Π6 ραββαρθϑ πϑηηθά (866 [Π|6 
Οὐμητ. οη οἢδρ. χὶϊ. 24); {Π6 βοοοη(ὶ χοἰ αΐθϑ ἴο ρϑου])αγ 168. οὗ 
Ἰαησάάαρο, ΜΟΙ. ἀγα τοῦ Ψ 11} ἴῃ 41} {Π6 ῬοΟΚΚ5 οἵ {πὸ ΟἹἀ Τοβία- 
πηοηῖ, ἴῃ 1:6 ΘΑΓ]]ΘΥ 1Π ΒΟΠ16 368 ΠΟΤ ἔοι ΠΕ] Υ {Π8Π {ΠΗ ἰδἴου, 
858 ΨΜ1}} Ὀ6 ονϊάθπε ἔστοπι [Π6 ὀρ δηδίϊοπβ ρσίνοπ ἴθ [π6 Οὐμτηθη- 
ἴαγν οἡ {6 νἈΓΟΊ8 ραββᾶρο8, ἀπά ἴπ6 ρᾶγαρσταρ] οἰϊοα ῸΠὶ 
Εἰσαϊε ΟΤΑΙΙΠΔΥ, [285{]Υ, [Π6 ΤΣ βοι  ]δπ66 οὗ (Π6 νογά ὙΠ 

ἴο ἔπ Αταπιδθδὴ ἔοσηι (οαρ. χὶν. 8) 18 πὸ ῥγοοῦ ἐπαῦ 10 18 ἃ Ο8]- 
ἀαΐδβηι, ἴον {Π|15 15 σϑά ν ἐπ 6 γαστι αν δηα θαυ οϑὲ ἔοστῃ, τ ὨΙΟἢ [ἢ θ 
Ηδοῦτγον Ἰοϑὺ (Εἰ σαϊά 1,6ῃγΌ. ὃ 142 4.) θαῦ {π6 ΟΠ 4] 466 γτοϊαϊπϑά. 

Μοζγϑονοσ, ννγ οδηποῦ ᾿ιι ρογοεῖνο τπᾶὲ {Π686 βίη σία ψογ8 δηά 
ἔοστηβ, ἰηβίοδα οἵ Ὀεοὶπρ Ἰάϊοτα8 οὗ ἃ ἰαΐϑν ρϑγίοα ἱπ [Π6 ἢϊἰβέογυ οὗ 
ἴΠ6 ἰαηστᾶρθ, ἃΓ6 γ6]105 οὗἩ 8Δῃ ΘΆΓ] ΟΡ ἀαΐα, ἔτοτῃ 1Π6 πα 1 14} ]6 
ἔγαοοβ ἢ οἷ ἀγὸ Τα πα ὈΥ {Π6 816 οὗἁἨ {{Ππ2π| οὗἁ [πΠ6 ἰδῆσυαρα δηά 
αἀϊςίίοη οἵ ἀποίδηΐ {ἰπ|θ8. Νονθγο ἴῃ [118 ὈΟΟΚ ἀο νγα ἢπά {Π6 
ΠΔΠῚΘ χ ἦν τν ΓΤ ὙΠΟ ΟΟΟῸΥ5 88 ΘΑΥΪΥ ἃ8 1 ὅπ. ἱ. 8, 1], 

ἷν. 4, ΔΠ4 1 ἴϑ 964 ἴῃ ἱππυτηθγαθ]δ ἰπβίαποθβ αογνναγάβ: Σ ΠΟΥ ΠΘΙΘ 
᾿ιᾶνθ τὸ ΓΘ» ν ΠΙοἢ ἀρρΘδΥΒ ἴῃ 1 ὅδιη. χχ. 81, 8. χὶν. 7, δαὶ 

ἌΡ». αη ΓΛ ΤΟΝ» [Π9 Ἰαΐίον οὗν Πί ἢ 18 ποῖ τηϑῦ νυ λει ἴῃ ἀἢγ 

οὔ ἴπ6 Ἰαῖον σου, πῖτῃ 1Π6 οχοθρίίοη οὗ Ψ6γ. χχνὶ. 1, γε ἀο 
ποῦ 866 [86 ΡΥΘΗ͂Χ χὸν ὙΠΙΘἢ, ἴῃ δααϊ οι ἴο [Π6 ϑοηρ οὗ Π θΟΓΆ]}, 
ΟΟΟῸΓΒ 88 ΘΑΥΪΥ 88 {παρ᾿ νἱῖ. 12, ἴῃ ἃ ρῇγαϑο νυ 16} τνθ αἶβο πᾶν 
ἴῃ 118 θοῸΚΚ (ἢ 8ρ. ΧΙ. 4), ἀπά νν]οἢ 18 ἰακθη ἴῃ οι Πϑίθη 68 
ἔροτῃ ἴπ6 Ρεμίαδίθαςἢ. ((ἀ6η. χχιὶ. 17, χχχὶ!. 18, χ]. 49). Νοῦν 
ἄο ννὸ πὰ {Π6 ἴοσιῃ ΚΑΛΟΊ 85 ἷι 1 ὅδη).. ἵν, 7, ν. 2, χ. 11; 

Μίοδῆ ἰϊ. 8; 15. χχχ. 98, Βαϊ ΚΙΑΤΟ ΟΓ ΟἸΩΣΙ (οΑΡ. 1]. 4, ἵν. 18, 

χχ. ὅ), 85 'π [π6 Ῥϑηΐαδίθαςῃ, ΤΠ 80 χ Ὁττν-- 15 ΟΠΪΥ α8θα (ἢτορ 

{1π|68 (οΒδρ. χί. 6, 9, χν!]. 21}, [Π6 δαυ ἴθ ῦ [Ὀγ ΕΞ {1Ππ|65 ὙΠ Ποαυΐ 

ὨσδΕΥ. Υ ΠΠΔΥῪ 4͵50 πηϑθηϊίοη {116 οἷοβο δοπιϊθχίοιι Ὑνΐοὶι [5 

πῖον Τγοσιοπεϊν ἵπ ἴπα Ἰαίον Ηοῦγαονν ᾿ογαΐαγο, ἰοῦ {Ππ|0τῸ αὐ οὐδοῦ 
ῬΠδποιπονα ἴο 6 πιοὶ ν} αυϊῦα ἀπαίοροιυ ἴο 115. : 
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ΒΘΏΘΓΑΙΥ 4] οννθα ἴο οχὶϑὶ Ὀθύνγεθη {Π18 ὈΟῸΚ ἀπά {Π6 Ῥεπίδίθαος, 
Ῥοῖ Ἰῃ σοῦ 8. ἃπα σϑπογαὶ βέν]θ. Απά {8 15 ποῖ σοπῆηρά ἰὸ 
81 0 ἢ 88 ΔΓΘ 8150 τι8684 ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΙΪΥ ΟΥ̓ ΟἾΠΘΡ ὙΠ ΓΟΓΒ τ θῖν τα κίηρ 
αυοία[ϊοη8 ἴγοπι {Π6 Ῥεπίαίθαοῃ ; πδπιθὶγ, ΣΤΥ ΓΝ ΝΡῸ 

(οΒΔρ. χὶν. 8, 9, 14; οἴ Νυπι. 14, 24, χχχί!. ἽΙ, 12; Ὀοαΐ. ἰ. 
80, ἀπά 1 ΚιηρΒ χὶ. 6); ὈΣΟΠ (οἢδρΡ. 1. 14; εἴ. Εχ. χι!. 18, 

8Π4 «“υάρ. νἱῖ. 11), ὩΣ Ἢ ΟΠ ΤῸ ΥὩΝ (εἢαρΡ. ν. 0, 866 [ἢ6 

Οὐπιπιθηίαγυ ἐπ ἴοοο, διὰ 7 6γ. χὶ. ὃ, χχχὶ!. 22, ΕΖοὶς. χχ. 6); δηά 
ὗν» ἴτοτὰ τ. οἰαρ. ΧΙ, 14, νοὶ 18 ΟὨΪΥ ἀιϑθἀ 'π οη6 ΟΥΠΟΡ 

Οἶδοθ μοϑ:468 ἐμ Ῥοπίαϊθιοῃ, πδιηοὶν, 1 ὅ4πι. 1]. 28, ἀπά ἰ8 ΠΥ 
οορίοά ἔγοιῃ 1. Υα ᾶνθ 4180 νυουτβ ψ] σῇ ἀγὸ ηοΐ ἴο Ὀ6 ἰουπά 
ἴῃ ΔΗΥ͂ οὗ {π6 ἰαΐογ ὈοοΚ8 οὗ {π6ὸ ΟἹ ὰ Τεβίαπιθηΐ, 6.9. ΓΟ ΟΝ» 

σἴαρ. χ. 40 (566 {π6 Οτηπιθη 817) ; Ὁ}, οἴαρ. χ. 10 (οἴ, Ποαΐ. 

Χχν. 25) ; ἾΧΣ τοι ἜΣ ὙΠ ἢ 15 οιηρὶ οΥοα ἴῃ Εὐχοάυβ ἀπὰ Ν᾽ αηι- 

Ὀ6Γ8 ἴο ἀοβογῖδο ἐπ ἸΠ αγΠλ ΥΙΠρ οὗ {Π6 15γ86}10658 ἀραὶηδὲ ἐ μοναὶ, 
Δηἀ 1π {π6 ρΪαοθ οὔ μοὶ γγ 18 αβοὰ πῃ Ποαί. ᾿. 27 ; θη  γ» ἰπὶ {116 

ΡΘΟΌΪΑΥ πιραπίησ νι σἢ [ἢ ὈΘΆΓΒ Βοσο, οἤαρ. χὶ, 23, 27, χν. 12, 

41 (ςοπιραᾶσὸ Ναπη). χχχὶν. ὑ, [6αῖ. 1. 10, 17, πὰ {πὸ Οοπημθη- 

[ΑΥῪ ὁ ΟΠΔρ. χἰϊ. 28); πϑῆγν ΤΣ (Εἰιαρ. χίϊ], 82), [86 πᾶπὶθ 

σίνθη ἰο {πΠ6 Ἰαηά οὗ εἶα ΜοδθΙ 68, οὐ ψΐο πὸ ἔγϑοθ 18 ἀἰβοθγῃ- 
1016 ἴῃ 1π6 Ἰεπρίῃοποά πϑροιί δὐϊομβ θοίνγθθη }6ρμῖ}ὰ δηᾶ {Π6 
ΑἸλπιοηΐίοβ νὴ ἢ Υοίογθησθ ἴο {Π|8 ἰγαοῖ οὗ ἰαπά, ἀδβοσι θα ἴῃ 

αΐρ, χΙ. 12, 344.. ἃη ν᾿ Π]ς ἢ, {ΠΡΟ ΌΓΘ, τηλϑὲ ἤανο [Ὰ]16π ἰηῖο 
ἀἴϑιι56 δου {Π|ὼ Μόοβαῖς ἄρθ, 48 ἰδ 18 σορίθα ἰηΐο ουν ὈοοΚ ἴτοιῃ 
ρΑββᾶρθβ ἰὴ Νυιηροῖβ ἴῃ Μ ϊοΙι [Π6 βατὴθ {ΠῚ ὴρ8 ἃγ σοἰαίθα, 
(866 Ποηφοίοτιδονο (ἀθ8.}. ΒΙ]. Ρ. 280); πὰ ἰδβϑ]ν, [πΠ6 ἀπυβυαδὶ 
οἷα ἰὈγηη8 ΠΑΪΆΙΝ σπᾶρ. χχὶ. 9, (ΠΚ6 πῶ, θη. χχχὶ!. 1); 

πον αἤΡ. αχί. 10, ννῆϊοῇ 18 οΠΪΥ ἀιβθα 9Π66 ἸΠΟΓῸ, 1) ἃ ροΘ]- 

οα] νγοσῖς (Φ0} χν. 7), 8πά ΠΣ αἤδΡ. χ. 24, βεΩᾳ. (866 τ86 

ΑΟὐἸΩΠΙΘΠἾΑΤΥ οἡ Π6 ραββᾶρο.) ᾿ἔγοπι 41} τπῖβ. ννὸ ἸὭΏΔΥ 71|50}γ 
Ἑςοποὶ 16 {Ππῶὲ [6 ρογϊοα σαπποῦ ἤανο Ὀθθη ἃ ἰδΐθ ὁπ6 δἱ ψἘ]Ο ἢ 
εἶτα θΟΟΚΚ ννὰ8 ψυυ θη. 

ΠῚ. Τὸ πᾶν ποχί δ6 αϑκοὰ ψῃϑίθποῦ {π6 016 ὈοΟΚ, ψ 1} (Π6 
δχαθρίϊοῃ οὗ οἰδρ. χχῖν. 29---ὃ8, οὐ αὖ ἰθαβῦ {π6 ἔοσιηθσ ραγί 
οὔ τὶ (ΗΠ πνονίοῖ ἘΠ Ὴ]. 11..1, ρ. 26 δπᾷ 62, 564.), ΠΙΔΥ ποῖ ᾿ᾶνθ 
Ὀδθη τὶ ἴθ) ΌΥ «Γοϑῆ πα Ὠ]Πη86]1, 85 ὐπισ (Ρ. θὃ, 864.) δἴοσ [Π6 
Ταϊηλι 1818 ἀηα βονογαὶ οἵ {Ππ6 θαυ] ον ἘΠΘοϊορίδηβ, [858 αἰζοπιρίθα 
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ἴο ὑῦονθο. Μὰυενπολ᾽ 8 ορὶπίοι ἐπαῦ 1Π6 ἢγβὲ πα] Ο]Ὺ 18 ε΄ οδίναδ᾽ 

τασϑὲ Ὀ6 τοὐθοῖθα οῃ δοοοπηΐξ οὗἉ 118 ΟὨ]Υ ρσοίηρ [41 νᾶγ. ΕὟΡ νν6 
μάν ἀδιηοπδίναϊθα {ἢ 6 υπὶΐν οὗ [η6 ὈοΟΚ ἴῃ ὃ 2, δπὰ {πογϑΐοτο 
186 σοπηροβίξίουι οὗ ἴμ6 ὕοοῖ δὲ ἀἰ βδγθης ὑἰπι68 οδηποῖ 6 Ββουρλΐ 
Οὗ ΔΩΥ͂ ποτθ. Τὴ ΟΠΪΥ αυθϑίϊοη 8 τ μεῖθον {π9 8016 οὗἁ [86 
ὈΟΟΚ 18 σΟΠ ΘὨΙΡΟΓΑΥῪ ὙΠ {Π6 Θνθηΐβ δη τυγϊ θη ὈΥ «οδῆυδ, ΟΥ̓ 
ΜΠ ΠΘΙΠΟΣ ἰδ νγᾶ8 σοΙηροβοα αὖ ἃ ἰΟΠΡῸΥ ΟΥ̓́ΒΠΟΓΙΟΥ ρογϊοα δου 18 
ἀφαίμ. 16 186 ἢγβυ ρᾶαγὲ οὗ 116 θοοκΚ σοπίαϊηβ ᾿μἀ αὈΠ Δ ὉΪ6 πραγ Κ8 
οὗὨἨ θοίηρ ἃ σοπίθπιρογαυν ΜΟΥ, {ΠἸ6η {Π6 β8π|6 18 σὰ οὗὨ [86 
Βοοοῃα μαζῆ; ΟΥ̓ ᾿ξ, οη 1ῃ68 οἵα μδηά, 6 βθοοπά ρατΐ 8. ργονϑθὰ 
ΌΥ πηπιϊϑέα Κα 86 βίσῃβ ἴο θοϊοηρ ἴο {πΠ6 {1π|68 αἴογ “]οὁβῇαδ, [ἢ 6 
βγϑὲ ραγί Ἵδῃ, δ {Π6 πιοϑῖ, ΟὨΪΥ πᾶνα Ὀθθὴ ἰοιαπἀ θα ἀροπ οσοῃΐθηι- 

ῬΟΓΑΥΥ ἀοσατμοηίβ ; ἴῃ [8 οχ βίϊηρ, βῆαρα ἴξ σδηποῖ ἴᾶνθ Ὀθθῃ 
νυγϊ το ὈΥ Φοβιθα. Βαϊ 1 ννα ἴακὸ ἃ. βαγνϑυ οὗ {1Π|ὸ πυϊηθσοῦβ 
Ροϊπίβ Ὀσουρηϊ ἰογιναγὰ Ὁγ ὐπὶσ (ἴγοτὰ Ρ. 68 ον γα 8) ἴο ὑγονΘ 
18αὺ 11 ννᾶϑ σοι ροβθα ἴῃ [Π6 ἂρὸ ἴῃ ψῃϊοῦ (ἢ6 δνθηΐβ ΟΟΟΌΓΓΘα, 
νγ6 Βπή τπαΐ τ ηΥ οὗἉ ἢ 8 ἀγριπηθηῖβ ἈΥῸ ποῖ γτορσαγαθά, ὄνθὴ ὉΥ 
ΠΙπ1861{, 8485 Ἰοδάϊηρ ἴο {Π18 σοποϊυϑίοη, θαΐ 5 ΠΙΡΙΥ 88 (θη ρ 
αραϊηδῖ ἃ ΨΘΡῪ ἰαΐα ἀαἴθ ἀπά 'ῃ ἔανουγ οὗ ἃ ἰοῦ] ΘαΥΪῪ ΟΠ ; 
6.4. νἱὰ. Ρ. 69 ἀηὰ 82. Τῇθ [0]]ον προ ἀγὸ {πὸ ΟΠΪΥ στουῃαϑ ὁ 
ὙΠ ἢ ἢ6 8668 [0 6518 18}1 [Π6 Δ ΠΟΥΒἢΡ οὗἁἨ Φοβῆυα (Ρ. 126 844.) 

1. 1π οἰδρ. χχὶν. 26 “οβυὰ 5 β8]4 ἴο αν νυ θη {Π6 ἔν 
Δάαγοβ868. νυ σῇ ἢ ἀο]Ινοσθὰ ἴο {Π6 888βθιῃ Ὁ] ἃ ρθορὶθ (οἢ8ρ. 
ΧΧΙΙ. δηά χχὶν.), ΟΥ αὖ ἰοαβὶ {Π6 Ἰα80 ὑγδηβδοίοηϑ Ὑν 10} [Π6 ρϑορίὶθ 
(εδαρ. χχὶν.)» ἴῃ [Π6 ὈοοΪ οὗ 180 ]ὰνν. Απαὰ 85 {πὸ Ὀοοκ βαίογθ 
18 8 ἃ σομηρ]οία πουΐς, Ὁ “΄ [Ὁ]]ονν8 αἰγϑοῦίγ, ἔτοιη [ἢ βία θιηθῃὶ 
[μαἱ “οϑῆυδ ψγοίθ [Π6 1.81 δνθηΐβ παγγαῖθά, [ἢδὺ ἢ6 50 νυγοῖθ ἴῃ 

(86 Τπογαὶι 41} ἐμῇ σοπηθ8 Ὀοίοσθ." (Κδηΐσ Ρ. 127.) ὰυοτπῖοξ 
(αἱ βὰρ. Ρ. 62) ἀγανβ {Π6 88π|6 1} ἜσθησΘ οτα {π6 βαρροβοὰ 
ΟΥ̓ ρΊηδ] σομποχίοη Ὀοΐνθθη [86 ἰαϑὲ ἔννο ομδαρίαυβ ἂἃπά {Π6 “γδέ 
Ῥάᾶσὶ οὗ [Π6 ὈοΟΙκ, ἢ] ἢ οὔΠΟΡ οΥἸτοσα ρτονθ ἴο Ὀθ ἃ ψοσκ οὗ {Π8 

δδῖη6 ροοά. Βυΐ 16 σογγθοίῃθββ οὗ {1118 σοι] υβίοπ 18. ΥΘΥῪ 
ἀοαῦια]. [1 (6 ψνῆοΐα ὈοοΪκ, οΥ ΟΠΪΥ [16 Εγχϑὲ Βα] οὗ 11, σοη- 
ἰαϊποα “( [86 τηοϑὲ ἀϑοϊβῖνα τλᾶγκβ οὗ Ὀθιηρ᾽ ἃ ΘΟ ΘΙΏΡΟΓΑΙΎ ΜΟΣΚ,} 
0 νοῦ ]α ποῖ ὈΥ ΔΩΥ πιθ8Π8 ἔο] ον ὑπαὶ Ὀδοδυβ6 10 νγὰβ βίδίβα {παῖ 
“οϑῆπ8 ψγοῖθ ἴῃ 1Π6 Ὀοοῖκς οὗ {Π6 ἰανν {Π|᾿ ἰαδὲ ὑἤγαηϑδοίϊοπβ Ὀθίγθθῃ 
μ᾽ Π186}} δῃὰ [Π6 ρθορίβ, ᾿πϑγοίοσα μ τησβὶ ἰἰᾶνα υυτιεΐθη ἰπ {Π|6 

δϑ τὴ 6. ὈΟΟΪΚ [ἢ6 σομλΡ]οῖθ ἢ ἰϑίουυ οὐ 18 {1π|68. [Ὁ τὩδῪ ὃδ6 ἀὐριιοά 
1} [ΔΓ στοδίογ Ῥσγορυθίν {Ππ|, ᾿παβιμ ἢ 845 [6 τοηοῖνἃ] οὗ [Π9 
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ςούθηδηῦ 15 ὕΠ6 ΟὨΪΥ̓ {πὶπρ' 5814 ἰο αν ὕθθῃ θπίογοα Ἰπΐο {116 
ὈοΟΚ οὗ {Π6 ἰᾶνν, {μπογοΐίογα Π6 τοδὶ οἵ [Π6 σοηῃΐοηΐθ οὗ οὰγ ὈοῸΚ 
ΘΧΘ ποῦ νυτ 6 ὑπ 6 ΓΘ. 

2, Κὐπὶρ (ρ. 120) ἀπά “Ψαλη (Εἰπη]. 11. 1,0. 160) ἀϊδοονοῦ ἃ 
ἔαγυΠοΣ ῥσοοῦ ἴῃ [Π6 {16 σίνοη ἴο “οβ[ιι8, ΓΤ ἽΝ» οἰναρ. ΧΧΙν. 

99; (Ὁ [ξ [0]]ον 8 ΠΌπι ἐπ ἔλοῦ {πᾶὶ “ ἘΠΐ8 τωοβὲ Ποποῦγα!ο {{|6 
ἴῃ {Π|6 Πβίουυ οἵ {Π| Κίησαοπι οὗ (οὐ 18 ΟὨΪΥ σίνοῃ ἴο “οβμτα ἴῃ 
{18 96 ραββᾶρθ, ννἤθγο ἢ18 ἀθϑίῃ 18 ἀθβοῦ θά, ποῖ οὨΪΥ {πὲ {Π|6 
Ιαϑὲ οἴδια8θ νγὰ8 νυ θη Ὁγ ἃ αἰ εσθης ᾿ιαπὰ ἔγοιῃ {Π|}6 τοϑὲ οὔ 1ῃ6 
Ὀοοῖκ, δυιὶ α8οὸ ὑπαὶ 41} {Π|6 σταϑῖ, ἴῃ τυ οἷν {115 ΘΧργοββῖνε {1||6 
ποσίν Ἰαξῳ ΟΟΟΌΓΒ, τνᾺ8 νυ 6 ὈΥ «οβῆπα [ιἰπ|56} 0 5:π 06 ΔΠῪ ΟἿΘ 
6Ἶ88 σγοῦ ]ά ἢάνα ἰπίγοάποοά {Π6 {{|6 οὗ ποῃοιγ ποΐ ἴπ ὁπ ρἾδαθ 
ΔΙοπθ, θὰΐ ̓ἴπ ΠΙΔΠΥ͂ ΡΙασ68 {πσουρβοῦῦ τ[πμ6 Ὀοοκ. Υδβ ἴδ ποὶ 
ῬΟΒ81016, {Π6Π, {Ππλ2ῖ Δποίῃον ἔπ ὁ} οβῃπα τηϊρν {ππ|κ ὁ θυαεβείηρ 
[π8ὲ {Π18. {Π|]6 οἵ ἀϊβεϊποιίοη βου Ὀ6 σίνθῃ ἴο «}οβπα ἴου {ἢ 6 
ἤγϑύ {πὴ6 ψ]θ μ6 ἀορατγίοα ἴσου {πΠ6 βίαρε οἵ Πἰβίουυ ψ ἢ [118 
ΟΥΚ δη ]5ῃ θα, δα {ἢ 6 πᾶπη6 οὗ ἃ βοσνδῃΐ οὔ [Π6 [ογὰ ννοη ὉΥ [118 
1Πξ8, ἀπά εἶα ἰι05, 88 Αὐπίσ Ιὰ8 θοδ ΕΠ ΠΥ Ἔχ ργθββοά ἵν, 10 ταϊρ]ι 
βοῦν 85 Δ ΘρΙρἢ, βιιηρ]α δας ἀϊνίπο ἢ Ιἢ {Πι6ὸ [ας ἐἰαΐ (Π6 

ΔΌΆΓΠΟΥ αρδβισηιαΐῖοθ ἡ] οϑῆθα ἃ δογναηῦ οὗ [Π|6 ],ογά, ἤθη ἢ]8 
ἀθαῖῃ 18. γοϊαϊθά απὰ ποῖ θοίογθ, σα ἀσίοος ποιμίηρ "ὰξ τπΠ8ὲ 
ΒΘ 5! Εν 6 Ἰηοἀοβίυ, 50 οἰ γαοίου δεῖς οὐ ({ῃ6 5δογϑιὶ νυ τοῦθ, ΠΟ 
8 Κ65 {Π6Π| ΒῃγΠΚ ἴγοιῃ ργαϊβίηρ {Π16 οἰοβθη Ἰυϑιγαιηθηῖβ οὗ οα, 

8η4 ἢ]. 8 {Π6 οαθβ6 ἐπαῇ ἴῃ [Π6 βδογθα ἸϑίΟΥΥ {πὸ απηδη 
ἀρθπί ΔΙ ΨΆΥ5 [8}}58 ἰμΐο [π6 Ὀποῖκ στουπι!, θαμἰπα 6116 ννοῦῖς νυ ἴοι 
(ὐοά δοσουῃρ)} 5}65 {πγου σῇ Ἀἰπὶ : ἘΠ6ῚΣ ἀθ6 645 ἄγ πον ῦ οοἸ ΘὈταιθα 
85 {Π6 δο )νοιηθηβ οὗ ἤογοθβ, πα [Π|6 σΊΟΓΥ 18 δίνθη ἴο ἴπ6 Τωογὰ, 
ἴο ἢ οπ Δἴοηθ ἰξ 15 ἄπθ. ΤῊδ ἔραν οὐ' {ΠΗ ργαῖβθ οὐ τῆϑῃ του Ἱὰ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ Πανα γοβίγαϊ "θα {Ππ|Ὸ δα ῦΠοῦ τοπὶ οδΠ Πηρ ἐ οβίαδ, ὄυθη 
ἴῃ {Π|8 ὁὴ6 ράββᾶσο, {Π|᾿0 βουνδῃΐ οὶ {πὸ Ἰωογά, γ γθ 10 ηοῦ {Ππ80 {Π1Ὸ 
ἱπιιηθάϊαῖα σοπίοχί, {Π6 οοπέταβέ δοίννθο {π6 σοπάαπεϊ οὗὨ τΠ6 

Ῥθορὶα τοναγάβ ὑπὸ Ἰμοτὰ ἀπά ον {Π6 σαϊάδηπος οὔ οϑῆιϊια ἀπά δἰΟΥ 
1}18 ἀθαιῃ, βθοπιοὰ ἴο ἀθιηαπὰ ἃ νϑογάϊοσί προ ε΄ οβῆιια δηα ἢ18 1Π8, 
πα Τῃ5 18 ρσοποιιποοά ἱπ {ῃ68 {{Π|6 σίνοπ ἴο ᾿νΐπι ἰιοτθ. ΕῸΓΡ [86 
10] ΓΑ] Πϊἰϑίουαπ8, ἀπὰ {15 οαρῇϊ ἴο 6 ποίϊορά, ἅγΘ 80 βρδυῖηρ ἴῃ 

186 ι.86 οὗ {Πι Βομουγα ῦ] 61|6, ταῦ παν ρσῖνα ἴδ ἴο ποπθ ὑαΐῖ 

{Πο86 ΨΟ, ἃ8 ργορῃθῖβ, ΜΟῚ Βούνδηίβ οὗ {Π6 Ἰωογὰ ὃν νἹτγίιιο οὗ 

{Πποὶν οὔἶσο, οὐ ῆῸ γΟΓΘ χρυ βϑὶν οα] θα 80 ὈῪ ἴπὸ Ἰογ, (866 

1η6 (πιο ΠΙΑΓΎ οἢ νϑῖβα 1.) Τῃδ ΟΠΪΥ ῥῬαββαροβ ἴπ νν ἰοἢ 186 
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ΠΆΠΠ6 18 ΔρρΡΙΙοἀ ἴο «οβιιυδ ἀγὸ [Π6 ὁΠ6 ὑποσ σοηβι θαι οη δηὰ 
{16 ράγΆ}} 6] ραβϑᾶρθ “παρ΄ 11. 8, νι ἶο]} γθϑθιη Ὁ ]65 18 ἴῃ 4]1 γϑ- 
ΒΡΘΟοῖϑ. | 

8. “8 48. ΠΠῚῚ|6Ὸ σἂπ [Π6 δι} Υ8}}}0 οὗὨἮ οὐγ ὈοοΚ 6 ἰγασθά ἰο 
οϑιθα οἢ δοοοιηΐ οὗ ἴπῸ ἔγοαιθθπον, στ ἢ πο Ποπουγα Ὁ ]6 
"6 Πτοη ἰ8 πιδάθ οὗ (ὑα]οὺ (Κὐπὶσ Ρ. 129), οΥ θθοδυβα [π6 ψ μοΐο 
ΜΟΓΚ ὈγραῦΠ 68 ΕἾ16 Βρὶ οὗ Μόοβοβ, ἴῃ 80}} ἃ ΤΏΔΏΠΟΥ 88 ἴδ σου Ἱὰ 
ποῖ ἴᾶνα ἀοπθ ἰἢ δὴ ὑαϊ “οβιπα, [π6 οοαά᾽ αἴογ οὗ Μοβοβ, ᾿ιδά 
τη 11 (αλη τὸ Βα ργ8). ΑἸ] {πᾶ 18 Θβίδ Ὁ Π15]16ἀ Ὁν ἘΠ6 88 ἔννο 
ΡοΪηΐ8 15. π6 Πα 6] ἢν ἢ 1 ἢ 6116 Ὠἰβίου 4] δοσοιπίβ ΓΘ νεῖ - 
ἴ6η, δηκὶ {Π6 σοπϑβοϊθη τ] οι 5Πη 6855 ἢ ἡ ]οἢ [Π6 νἈγ]Οὰ 8 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ 
ἱπίοστηδίϊοπ πᾶν Ὀθθη οιηρίογοά, θαϊ ποῖ {Π|π40 [δ ννὰ8 ἃ οοηϊθιηρο- 
ΓΑΤῪ ΜΟΥΪς ; (866 ϑδίομαοί ἃν. ἃ. Β. «ο58ι.4, ΒΕ]. 1. ἴἰο ἷ8 νοΥοβπη- 
βοὴ ὧδ. ἀ. ΤἼΠρΘοΪ. ἀ. Α. Τ. ρ. 488 86ε4.)--- ἔνοη 1655 οδῃ 6 Ἰραστιρᾶ 
ἔτοπλ {86 ρμΐασο ν ἢ  ἢ {Π|ὸ ὈΟΘῸΚ ὁσσαρίοθβ ἴῃ [6 σλΠοη, ΟΥ̓ ἔοτη 
116 618} ἐγαα οι ἴῃ {πὸ Τα) (Κὐπιφ Ρ. 180). 

4, ΟὨΪΥ ἴννο ρ,ββαρθ8 γϑι} δ] 2} ν᾽ ΠΟΙ ἈΓΘ Βαρροβοα ἴο πα ϊσαὶθ 
ἐπα ὁ 88 πυυι θη δἰ {Ππλ0 {1π16, ν]Ζ.) οἢΔΡ. ν. 1 δηὰᾷ 6 (“αλη αἱ 
δῖργα, Αὐπὶσ Ρ. 91 544., δὰτογπϊοῖ Ρ. 20). Βυῖ {Π|ὸ ννογὰ 8 οἱ]. 

ν. 6, ““1Πδὲ ἢ ψουϊήά ποῖ νον ἴθι ἴμ6 απ, ΠΟ ἢ τῃ6 Ι,ογὰ 

ΒυγΆΓΟ ἀηΐο Ἐπμοὶγ ἔἈ ΤΠ ΓΒ {Π|4} Π6 νου] ρῖνα 18 (ηἷ ὩΙ), πιᾶν 

06 ΘΑΒΠΥ [ΑἸ Κοη 88 ᾿ποϊαϑῖνθ. ὔνϑη 1{1η6 νυ Υτοὺ ἢ} νο ἃ οὐηβίαου- 
ΑὉ]6 {{π|6 Δ:ου οϑῆτια, [6 σου]ὰ νϑυῪ ἵγ6 1} Ἰοοῖς ροη {π6 ἰαπὰ ἃ8 
σαἴνοπ ἴο ἢ π]561{ δηὰ [118 συ ΣΎ πλθι, δηα μ͵δοα ἰΝ 1 Π156}} δηά [18 
(ΟΠ ΘΙΡΟΓΆΓΙΘΒ ἰῃ σοηίγαϑί ν ἢ {πὸ το 6 ]]10018 ρθορ]ὸ ν]Ο οδιηδ ουὐἱ 
οἵ ἔξργρί δΔη4 ροΙ 564 1ῃ {πὸ ΠΟΥ 688, 150 ἃ5. ν᾽ 6}} ἃ8. ΨἸ 6116 
ρΡδίγιαγο8.ἷ.-- -Οπ [Π6 οἴ ΠΟΥ ραββᾶσο, σἤδρ. ν. 1: “θη 4]] {Π|6 
Κίπρϑ οὔ 6 ΑἸποῦοβ.. . . .- πᾶ Οδπαδηϊίοθ.. . .. 
᾿Ἰιοαγα, {πῶὺ 6 πονα δα ἀγα ἀρ {116 νναῖθιβ οὗἩ [Π6 “ογάδῃ 
Ὀοίοτο {Π|| οἰ  άγοη οὗ 18γαο], εσιεϊέ τῦ6 τσότὸ ραδ886α Οὐ Θ᾽ 5. ἽὉ} 

Πάυονπϊοξ Ἦὰ5 ποῦ ΟἹΪΥ π80}Υ οὐβογνθα ἐπαὶ Ῥ5. Ιχνΐ. δ, δηὰ 
Ιχχχὶ. 6, θοίηρ ροϑίϊοαὶ ραββᾶσθϑ, σα ποῦ ἃ ΌΓα ΔΗῪ ΒαρΡροχὶ ἴο 

1 Ηὰνογπίοϊς Πἃ8 Θογτθοιὶγ καὶ (Ρ. 27), {πὶ [6 ΟΥΠΟΥ ῬΆρβαρϑβ Ὀγουρῃῦ 
ἴογννασά Ὀγ ᾿όπίρ, νὶΖ.,) οἰδΡ. ἱν. 283, χὶ. 10, χν. 4, χχὶϊ. 11, ἀο ποὶ 
ΤΠ δ ἢ 1ἢ6 Ἰοαϑὶ ῥτγοοῦ {Πα 0 88 ἃ ΟΠ ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ ΡΙΌΘΔυςΪΟΠ, 

21 δαημοῦ ροββι ὈΪΥ 866 Ὦονν {{Π|6 δηἘ}0Π 6518 1π τ ΠΟ} ν 18 δορὰ ἴο 

ΓΝ, ῬΓον 8. (ἢ }8 ἔοστη οὗ βϑρθϑοῖ ἔγοπι Ὀδΐην’ ΔΡΡ ΘΔ Ό]ο ἰο 186 

Ῥγοβοπῖ οαβ86, 88 ἤαυονηπῖοϊ ἱπιᾶσὶπο8. 
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{Π6 ορὶπίοη οὗ 7226 Ἡείίο πιὰ λαινον, [ῃαὶ {Π6 ΘΣΡΥ βδίοη 18 πδοά 
Ὀγ ἃ ᾿αΐϑὺ νυν Ἱἢ ἃ ρόπογαὶ γοίθγθησο ἴο [Π8 παίοη, Ὀπὺ ἢδ8 
αἶϑο ροϊηϊθαά οἂυΐ 8 οχδοῖ ρᾶγα 6] ἴῃ ἘΡΆΡΙΝ ἴη Εζγὰ ν. 4, 838 

οΟἰθα Υ βιιονίπρ {Π8| ΔΠ ογ6- ὙΠ 658 οὗ {πδ ἐνθηξ 8 5Ρθδκίηρ ΤῸ 
υ 18 ἔγὰϑ 1ῃδιί οπ6 τηὶρῃς Ὀ6 πο]! πο ἴο ἀνϑαπιθ ἰῇ ἴῃ6 ῥγθβθηΐ 
486, 88 ἴῃ ΕῦΖτᾷ ν. 4, (866 ΤΥ δρο].  ε18. ἅν. ἃ. Οἤγομκ ᾿. 117), 
εἰαὶ 16 υΐποῦ 84 ἰγαπβίογυγοα {ἢ θα τ βϑίοι υυἱ τ ου ΔΙ ΓΘ γα !οἢ 
ἤγοπὴ 16 σΟΠΘΠΙΡΟΓΆΓΥ ΒΟῦΤΟΟ8. Βαΐ βιιοῖ δ Δ 88:1Π1ρ [10 866 Π)8 
ἴο πη6 ἴο 6 ᾿πδατ 1881 016, ̓ ΠΆ8ΠῈ116}} ἃ8 Ἴ)2) ΘΟΌΓ8 1) 8Π 1ηἴοΥ- 

ῃ]6 6146 γοῦ86, ΠΟ 10 15 μοί Π|Κοῖν {πΠαΐ 1ἢ6 ἀιῖμοῦ ἰοαπᾷ ἱπ ἢ 5 
οΥ σαὶ] ἀοσππιθηΐβ, αΠ]688 16 [Δ Κ6 [Ὁ σταηϊοά εἰν {Ππ686 ἄοσα- 
πιθη8 σοπίδ! 6 ἀ ἃ σοπιρ]οῖθ ἃ Πα σοηπροῖρα ἰἸβίογυ οὗ [16 σοῃᾳαθϑὲ 
οἵ Οληδδῃ, οὐ δὔίγιθαΐα [ἢ 6 ἡ ]01]6 οὗ τ1η6 ἢγϑι ραν οὗἉ {Π᾿| ὈΟΟΚ ἴο 
ἢ ΔΓ ΠΟΥ, 0 γοῖθ ἃ8 [Π6 ονθηΐβ ὀσουχταα : ἃ Βα ρροδιίοη νῃ]οἢ 
15 θοβοῖ ΨΠ Δ ηΥ ας. } 165. 1 (ΔΚ {Π6 τνογάβ8 {πογοίογο ἴο 6 
ἴποβ6 οὗ (πΠ6 Δα ῖθΠοΥ οὗ οὐ" θοοΪκ," ὙΠῸ 5ῆοννβ ὃν ἴπθπὶ πᾶὲ ἢα Παά 
(κοι ραν ἴπ ἐπ 6 ράϑεασο ἰῃγοιρ] {Π|ὸ Φογάδη. αὶ 1 σδῃποί οἡ 
{πᾶῦ δοοοαηῦ ἢπα {πογϑῖ νι άθηοο δῦ 811] οοηνϊ ποίην {παι {Π1|ὸ 
ΜΟΥ νν88 σοι ροβοά ὈΥ «}οϑῆτιἃ, ΟΥ̓́Θγ ἢ ἀατὴηρ [18 ΠΠΠ πιο. [ἔ 
18 αυϊξα ροββί δ]Ϊ6 {πὶ ὁπ οὗ {{|᾿ 15γαθ] 68 ψνῆο οὐ] νοα Φοβῆσδ, 
8 Πἃ “]}1οὸ ἴπ ἢἷ8 γοῦτἢ Πα σΥΟΒβθα ὅΠῸ Φοτάδη, Τοπά ἀπιρ]6 {{π|6 
ΑΘΓ «{[ο5] 118 ἀθδίῃ ἴο ψυῖίο {Π|6 1 Ι5[ΟΥΎ οὗ 5 ρθορὶθ ππάϑυ {Π6 
σοπηῃδηα οὗ «“ο5]108 ; ἀπά [ἢ δι, ννῃδῦ 116 δῃ ἃ ἔδυν οὔ 1115 σουῃίγυ- 
61) ἢδα Θχροσιθηοθά, ἢ Ρῥἱοίιγθ ἃ8 ἴΠ6 δχρογίθῃσα οὗ 4}} {Π6 
ΡΘΟρΪ8.---ἼὉ 5 ον! ἀθηῦ {πᾶ {Π|6 ὈοΟΪκς οαηποῖ ἢν θθοη τυγι ἔθη Ὀγ 
“ οϑῆυδ, ΟΥ Ἔνθ ἀυτίηρ 1118 18, (ῸΓ ἴῃ βονθγαὶ ρᾶβϑα σθβ ΧΘΌΓΘΠΟΘ 
18 τη8 6 ἰο ἃ ρου]οά Ὀογοηᾶ [15 ΠΠ δε π16. 1 σϑίδι ποῦ 80 της ἢ ἴὸ 
(Π6 5ὲαϊομηθπί νυ ἢ]ς]} ἔγθα ΕΥ̓ ὁσοιιγ8, ἰΠδὲ ἃ σογίδϊη Εἶπ σοι- 
εἰπαθα “(αηΐο {18 ἀαγ,᾽ 85 ἴο {π6 ἀδϑβοσιρίίοῃ οὔ οογίαϊ πῃ ὄνθη 8 
ὙΠ ΊΟἢ 414 ποῦ πάρρθη {1} αἴ ον (16 ἀθαίῃ οὗ «[οβ᾽ιὰλ. 

ΤἼδ ἤογηλυϊα “΄ πιπίο 118 ἀἀγ," νΙΟἢ ϑρίποζα ἀπά οἰδον8 τορατὰ 
88 0Πη6 οἵ {π6 ᾿οδά πη ρ᾽ ἀγραπιοπίβ ἀραϊπϑῦ [Π6 σοπογαὶ ορί ηΐοη {παῖ 
ΟἿΓ ῬΟΟΪΚ νγα8 νυ θη ἴῃ 6Π|ὸ ἀρὸ ἴθ ΜΉ ]Οἢ {Π6 ὀνοπῖβ τοοῖς υἷδςθ, 
ἄο68 ποΐ ριον της ; ἴον, ἃ5 Κδηϊσ Ρ. 95 544. [88 οἰϑαῦὶν βῃονγῃ, 
ΒΆΟὮ, Δ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη Ἃ4068 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ δι ρροβα ἃ σΟΠΕΪΠΠΒΠΟΘ 
ἴογ σθηΐαγῖαβ, θα, Δοσογαϊπρ τὸ {Π|Ὸ πδῦιγα οὗ τη6 τἰἶπρβ ἕο Ψ ἢ ]ο ἢ] 
ἐξ γϑίθυβ, ΤΥ ὍΘ ΝΟΡῪ νγ6}} υϑϑα οὗ {Π086 ψ ἶοὶ πᾶν οὐΪν Ἰαβίο 
ἃ ἴδνν γϑᾶσβ.0 (ὅθ αΪ50 Π])όπσϑίθεύον Βοὶῖγ, 1]. ρ. 820 86η.) 1 
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{πὸ Βοοϊ οὗ «οϑῆπα, ὑ681:465 Ἵοἴαρ. χχὶϊ. 8, 17, ἀπά χχῇ. 8, 9, 
ὙΓΠΘΓΘ ΠῸ Ὁ ἢ88 γοῖ αἰβοονθυθα ΠΥ γϑίθγθιοθ ἴο [Π6 ροσὶο δῇἔθγ 
βῆ 8 ἄθαι]), ἰὲ 18. (απ ἴῃ οἤδρ. ἱν. 9, ν. 9, νἱ. 25, ν]!. 26, 
γ1}}. 28, 29, ἴχ. 27, χιϊ!. 18, χῖν. 14, χν. 68, δηὰ χνὶ. 10. ϑβοιηβ 
οὔ ἐΠ686 ραδββαρθϑὶ ἰπαΐσαῖθ {Π|6 {ἰτη68 οἵἉ “΄οδβίιαα, γαῖ ον {πᾶπ 186 
8. δθααασπί ρουϊοά, 6.9.0 [Π6 τοιηατὶς σοπίαἰ θα ἴῃ οἰαρ. ἱν. 9, 1ῃδὲ 
{Ππ|| ἔνγεῖνθ βίοῃθβϑ βαῖ τι0 ἴῃ 1ῃη6 «“ογάδῃ, ἰπ {116 ρίδοθ ἤρου {Π6 
ΡΓ6βίβ βίοοα συ {ἢ 6 τὶς οὐ 1ῃ6 σονϑπδηΐ, ὑγθγο {Ππ|6 γὸ “ὁ μπίο ἐὲδ 
αν," ἀπὰ δποῖθοῦ ἰῃ ομαρ. νἱ. 25, ἴο 1πΠ6 οἴδοι {πὲ Βδῇῃδὺ ἀνγοὶὲ 
ἴῃ ἴβγδοὶ “ ἀπίο {18 ἀν." ὙὍὉΠ6 Ἰαἰΐον οὗ {Π686 τηῦδὲ αν ὈΘθῃ 
τ θη Ὀοίογα Ἐδπαῦ ἀἴει], ἀπ ΓΠογθίογθ δἰ ἔποὺ Ὀοίογθ οὐ ΒΠΟΤΕΙΥ 
αἶαν [Π6 ἀραίίι οὗ “οβ8]1υ8; (566 Ηαυογηπϊοκ Ρ. 40 5864ᾳ.) ὙΠ 88πὶ6 
ΠΙΆΥ αἶ8ὸ ὃδ6 εοἰὰ οὐἨ 1086 ἐογυπιοῦ, [ῸΓ 1Ὲ 18 ποῖ ργορδῦϊΐθ ἐπ αὶ 
1Π6 8ἴοηθϑ, ψῃο ἢ ογὸ μ]αοοα ὧν ἐδ6 «“ογάδῃ, γϑηιαϊηθά ἔθογο 
ἸΊΔΠΥ͂ σΘΏΘΓΔΙΟΙΒ; 866 [ἢ6 (ΟΠ ΠΘΏΪΑΤῪ ΟἹ ἴΠ6 ἴγγχο ρΆ88Ε 68. 
Αραΐῃ, ἴδ 15. αυϊῖθ τπητη 8[ Κ080]6, ἃ8 ὔπίσ (ρ. 101 864.) ἀπά 
ἨἩ εἰς (οὰ Μονϑ δι᾽ 8 ἱπίτοα, 1]. 1) Ρ. 94 564.) ῃᾶνο ροϊηίθα οαΐ, {Π18ὲ 
{Π|6 ραβϑᾶρθ 'π οἤδρ. χίν. 14, ““ {πογοΐίοσγο ΗἩθῦγοη Ὀθοᾶπια 1Π6 
ἱπῃογιίδηςα οὗ (ὐαἰοῦ, {Π6 βοῃ οὗ Ζερμαμπθῖ [86 Κοποζὶίθ, πίο 
1118 ἀδΥ,᾿" το]αΐθϑ ἴο {Π6 {1π|86 οὗ ὁ οβϑῆι δ, [ῸΓ [ἢ 6 Δα ΠΟΥ 8 βροακίηρσ 
9} Οαἰδῦ ομ]ν, ποῖ οὗ }}1}8 ἔδτηΐγ, δα (6 γοπιασκ 8 ον] ἀθηΠΥ 
"816. ψ ἢ) Γϑίθυθησθ ἴο τπ6 ἀϊνιβίοπ οὗ ἴΠ6 ἰαπά, νης 18 δῇοι- 

γγ ΑΓ 5 ἀοϑοῦροα. ΑἹ] {πᾶὶ ᾿ἴ τηθδη8, ἐπογοίοσο, 15 {Π8ὖ πὸ δἰ ἰθγα- 
[ἴ0Π νγ85 πηδάθ, οἡ δοςοοιιηΐ οὗ 1παΐ αἰνϑίοπ, 'π ἴΠ6 ᾿πῃουδποθ, 
ΠΙοἢ δα Ὀδοη ρσίνοπ ἰο (ὐα]οὺ αἱ ἢἷ8 τοιιθϑὲ, ὑὰὺ {πὶ ἩΘΌΓΟΠ 
ν᾽ 88 αϑϑὶρῃιϑα ἰο ἢΐπὶ 85 α ρογπιαποπί ἱπλοτίίαποσ, Ὀδοααδθ 6 Ἀδὰ 

(ἈΠ Ὁ}}γ (Ο]]οννοά « 6ῃονδὴ {π6 (ἀοά οὗ [5γ86]1. ὍΤἤθη, ἀραῖῃ, {116 
5. ΠΉ} Δ Γ βιαίθπιθηΐβ, νν ἢ οἢ ἀγα τηδὶθ ἴῃ σἤαρ. ν. 9, ν})}. 20, ψπἢ 
τοραγὰ ἴο {Π6 παπλθ8 ρα] ἀπά Αοδοσ, [παὶ γοσθ σίνθη ἴο ἴΠ6 
βἢγϑὶ οποαπιριημθηΐ οὗ {Ππ 18γ} 6 1168 ἴῃ Οὐδηδαη, δπ 4 ἴο {Π| ν]]6 0 ἴπ 
ψ ἢ ς] ΑΟἤδη νγ858 βέοπϑ, ἀο ποῖ ργθϑαρροβθθ θνθὴ ἴθ ἀθδίῃ οὗ 
“)οβῃπα, πηποὶ 1688 {Π6 δχρί γαϊίοη οἵ ἃ σοηβ: 46 γ8 0 ]6 {π|6 αἰϊοσ ὑΠαὶ 
ονοηῖ. ΕῸΓΣ ν᾿] τοραγά ἰο παπΊ65, ὕΠ6 ρυῖπεῖραὶ {πϊπρ τοαυϊγοα 
15 1ῃδὺ [Π6 παῖ βῃου]ὰ βυγνῖνα {π6 ἢγβὶ ἔδνν γϑᾶγβ, ἃΠ4 τη Κθ 
118 ΨΑΥ ἴ0 ρΌΠΟΓΑΙ δαορίΐοη. 1 1}}18 18 ἄοπο, 118 σοΠ ΠἸ ΠπαΔ ΠΟ 6 ΤΟΥ 

Δ Ομδρ. χ. 27 ἴϑ ρβθθογα! ]}ν τεοκοηθα 88 οπ6 οὗ ἴδε888. ρᾶββϑρθβ, δαΐ 
4υϊί ἱποοττΈ  ! Υ, ΤῸ ΠΣ ΘΛ ῸΣ -Ἴν 18 ΌΥ πὸ Ἰρθ8Π8 οαυϊνδίθηὶ ἴο 

ΓΤ ὈΥΤῚ ἼΝ. 8606 [ῃ6 Οὐ ΠΟ ΠΙΔΥΥ οἡ οἾΔΡ. χ. 31. 
Ἢ 
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ἈΡΘ8 15 ΘηδβΓοα (866 Ποπσείθηύονᾳ ΒΘλτγ. [1]. υ. 828). [{ 18 τπογο- 
ἴογο οἵ ργθδῖθν ἱπῃρογΐδηοο ἴο 8:ον ὑπαὶ ἴΠ6 πᾶπι6 οὗ ἃ μῖδοθ 
σοΠ πιιθὶ ΤῸΓ ἃ ἴδνγ Ὑϑαγβ δου τπ6 δνϑηΐ, ἔπαινο [Πδὲ ἰΕ ὀχίϑῦθα 
αἱ ἃ Ἰαῖθυ ροῦῖίοά. Απά 80 αἶβο νν1}}} [Π6 ᾿;ϑὰρβ οἵ βύοῃϑβββ νι ῃἰοἢ 
Ὑ ΘΓ ΓαΙθοα ονοῦ {πὸ Ὀοα 658 οὗἁ οΥ πη 8]5 ᾿ν]ο Πδά Ὀ6θη ϑχϑουΐθα, 

δη οἵ ποβιῖ]6 Κιηρϑ, πα νν ἢ] 6}} ἃΓ6 884 ἴο ἢαγθ γοιηδὶηθιὶ ἰο {18 
ἀΑΥ (οἤαρ. νἱῖ. 26, ν!1ϊ. 29) ; 1Ὁ Ἰηδὺ ὕὸ }π|8}γΥ 5814, {πᾶῦ ὙΠῸ Ὺ ἀ0 
Ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ το] αΐθ ἴὸ ἃ ἀϊδίδηϊ ἀαἴθ, Ὁ Βοἢ [ΘΔ 08 οδῃ Παρ ΪῪ 
06 ϑαρροβεοά ἴο ανὸ ἰαδβίθ [ῸΣ σθηλισῖθβ. Απὰ θη ἰΐ 15 8816 
[δῦ [Π6 (ὐοβῃγ68. ἃπ ἃ Μαδοβα 165 ἀνγοὶῦ ἴῃ (Π6 τιϊάβί οὗ 
15:86], {πΠ6 6 Ὀυβιῖ68 ν᾿ [Π6 ΘΠ] άγοη οὗ πάδἢ ἰπ «6γβΆ] τὴ, 
ἀπά {Π6 (ὐδπδαλ 68 διμοηρδὶ (6 ΕἸ ρἢ Γαϊτα 68 “’ αηΐο [}}15 ἀαγ᾽ 
(οι δΡ. ΧΙ. 18, χνυ. θ8, χνὶ. 10)», {118 τὴᾶγ ᾿ᾶνα θδθη νυ αἰ θη ἃ ἔδυν 
ὙΘ ΑΓΒ 86 [Π6 ἀἰβιτὶ ατοη οἵ [Π6 Ἰαγ14, ἃ 1ξ ννὰβ ργόρδῦ]Υ ἀδοϊάοα 
ὑγ {πᾶ {πι6 ἰῃδὲ (Π6 18γ86 1168 ψγ πο ἢ] δηίογοα Ἰπΐο {Ἰγὸ νᾶγὶουϑ 
ῬΟΒΒΘΒ810Π5 δαὶ ἢδα [4]]6η ἴο {ΠἸοτὰ ὮΥ ἰοῦ, ννϑῦθ ποῖ 408 ἴο θχίθυ- 
ἰδῖθ δι οἢ οὗ {{᾿π ρσθυΐοιιβ 1} 40] [8 ἃ8. 8.}}} τοτηδὶ πο. ΝῸΓ 
15. ἴΠΘΓα δηυθμηρ ἴο σϑ86 ΒΌΓΡΙΙΒΘ ἴῃ 16 ἴδοί, {πᾶ ἴον {ΠῸ 
ἰαπὰ να [ἄκϑη Ὀγ [ἢ 1βγϑ6] 1168, [π6 (ἸθΘοΠ ἴ65 Ἀγ βαϊα ἴῃ ομδρ. 
ἾΧ. 271 ἴο αν ὕθθῃ δρροϊηϊθα ὈΥ “οβῆπα ἰο θ6 πϑννοῦβ οὗ τννοοὰ 
δηα ἀγανγοῖβ οἵ νναΐθὺ ἴογ {Π6 Αἰΐαῦ ὠηέο ἐλπΐξ ἄαψ. Τὶ ννὰβ νυυϊτθη 
δϑὲ ΔΠΥ οὔβ 8ῃου ά ἱπιαρσίηο {Πᾶς {πὶ} σΟΠ Ποἢ) ννᾶ8. ἱπιρτονϑά 
αἰθου [ῃ6 οοπαιιοϑί οὗἁἉ {Π|6 σοιιηῖνγ. Τ]Πογα σου ὰ Ὀ6 ππογδ τϑέβοη 
[γ᾽ βαρροδβίηρ {πᾶὶ {6 δοοοιηΐ οοπίαϊηθα ἴῃ ο].8}0. νὴ}. 28: 
“ς 7οβίιαα τηδ46 Αἱ ἃ ρεαγρϑίυδ] ᾿θᾶρ οὗ ἀθβοϊαίϊοπ τἰπῖο {1118 ἀαγ,᾽" 
ἱπα]ςαῖθά ἃ ροσοα αὖ βοηιϊθ ἀϊβίδῃσθ Π Όση {Π|Ὸ {ἴθ οὐ Φοβὶνπα ; 
Ρυῦ {[Π6 ὕονγηβ, ἢ οἢ Πα ὕδθὴ γοάαςβα ἴο α8}|65 ἀυτίηρ' Ε[16 νν αι" 
νου ὰ 6 δἰιποβῦ βυγο ἴο Ὀ6 το 11} ΔΙΘΓ {Π| Ἰαπά τν85 ἀϊν!ἀθα δὰ 
116 {θὲ 5. Πὰ [Κη ροββθββδίοπ (5 6}, ἔῸΓ Θχϑιηρ]6, τννὰβ {Π|6 88 
νν1}} Ψ Θγῖσο, συ Πῖσἢ νο ἤπια πα οἱ ἀρσαὶῃ 1. 1Π|6 θαυ! 6δὲ γθδι8 
οὗ τ{πΠ6 Φυάρεβ, “πάᾶρ΄ 1. 16, 11. 18); ἀη4 {πογθίογο ἃ ἰἰβίογίδι 
τονγαγὰ 1Π6 Θὰ οὔ {π6 [1{6 0} «΄οβμιια, ΟΥ ἃ βἰνοσγ {1π1|6 αἴζον, πιῖρῃι 
{π|πΚ 16 ποϑαξα! ἴὸ οὔβογνο, ὑπαὶ ΑἹ Ἰναὶ σομεϊπαθα ἴῃ σαΐῃ8, ἃ 
Ρθγρϑίαδὶ ἤθδρ οὗἉ ἀθβοϊατίοι ἴο {Π|41 ἀν, 85 “οβἰ πὰ ᾿ιδὰ ἀθογοοα. 

[0 ν}]} βοαγοοὶν Ὀ6 Ὀγρθα ἃ8 ἃῃ ΔΉ ΒνΟΓ 0 {Π688 ΟΧΡΙ Πα ΟΠ 8, 
{παῦ ψο οὐἱζ ἄονγη {Π6 τηραηΐηρ οὗἨ [Π6 οχργθβδίοῃ “" ἴὸ 1Π|1}8. ἀαγ" 
ἴο ἰοο στοδῦ 8ῃ ὀχίθηξ, ὅαςὶ δὴ οὐ]θοίοη 185. οἰ γον στοϊιῖθε ὈΥ 
οἰαρ. χα, 8, 17, ἀπὰ χχῖῖ, 8, 9, Ἀν Πονὸ ἐ[ οϑίναα ΠΝἸ πη56} ἴῃ. Βροα κ- 
1πΠ 6 ποῖ ΟΗ]γ οὗ {πὸ οἰ] Ἰποιγγοά ὈγῚ (Πὺ ρϑορίο ἴπ ἢ ἀοβοιί, 
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ν]Θὴ ὌΠ6Ὺ ἴοοῖς ραγῦ πὶ {116 Ἰἀο]αίΓου5. ὑνουβῃρ οὔ Βα] Ῥϑοι, δαὶ 
4150 οὗ 1π6 σοῃᾳαρβὲ οὗ (ὑσηδϑη, ἀρρ]168 ἴο Ὀο ἢ οὔ {Π6πὶ {}}18 βδπι6 
Ρἤγαβο, πε {ἰνὰ8 ροϊη 5 {6 πὶ οὐδ 858 ρᾶϑὲ δυθηΐβ, γοιηουθα ἴἰο ἢ 
σοη 8: ἀθγα Ὁ]6 ἀἰβίαποο ἔγοιῃ ἴΠ6 ρογῖοὰ αὖ ν ῃίοἢ ἢ νᾶ8 βροακίπρ. 

Ἐγοπι 4}} [Πα ΠᾺ8 Ὀθθη 5614, (ἤθη, 1ὑ 14. Δρραγοπὲ {πᾶ| {Π||8. ἴοτ- 
᾿παἰὰ ΟΠΪΥ Ῥγονοβ ἔῃαῇ ΟἿἿ ὈΟΟΚ ἴπ 108 ργθβθηΐ [Όγ πὶ νγᾺ8 ποῖ δοη- 
ἰΘΙΠΡΟΓΑΤῪ ν10}} {Π6 δνθηΐβ. Βαΐ {Π6Γ6 18 ποῖ ἃ βπρὶθ ρββϑασθ 'ῃ 
ννΠ]οἷι 11 ἴΌτοΘ8 ἴο [ἢ 6 σομοὶ αϑίοῃ [δῦ Βον ΓΆ] ἅσοβ, 156 ποῖ σϑπΐα- 
ΤΊο8,) ἱπίθυνθηθα δοθύννθθπ {Π086 θνθηΐβ δὰ [π6 στη οὗ τΠ6 
ῬΟΟΚ ; ΠΟΙ͂ 4068 1 ΒΌΡΡΙΥ τ15 Ὑ]Γἢ ΘΗΥ 868 ΟΥ̓ ΤΟΥΪΟῚ [ῸΓ Αὐτὶ νην 
αἱ Ὁ πιορὲ φα'αοὲ ἀθοϊβίοῃ ἃ8 ἴο 118 δΔρθ.0 [1{{Π|6Γ6 σγϑῦθ ποίη ϊῃ σ᾽ 686 
1} Π6 ὈοοΚ αὶ [Π18 ἴογι αἶα ἴο ἀΐδργονα {πδΐ «οβίντια ννὰβ 1Π6 
ΔΌΤΠΟΥ, τνθ πυ]ρῇϊ ΒΑ ΕἸ Υ ἀβϑαιηθ ὑπαὶ «Γοβῃτια Ὠἰπι56}} πτοῖθ {Π|6 
᾿ϑέονυ οὗἉ 1118 [1 π|68 ἃ βῃοιί ρογοά Ὀοΐογο ἢΐ8 ἀθαίῃ, δῃὰ {παῖ 
ΒΠΟΥΟΥ δου 8 Β0ΠῚ6 0Π6 656 Δα ἀρὰ {Π6 δοοουῃὶ οὗ ἢ15 ἀϑδίῃ 
8η4 τῃαἱ οὗἉ Ε]ΘαΖαν. 

Βυΐ Π| θοοῖκ 4180 ἀ6βοῦῖθθβ δνοπίβ, τ ἢ ἀἸὰ ποῖ μαρροη 11] 
“οβηυα νγὰϑ ἀθδ. Απχοηρβὲ {Π|686 ἀγὸ [6 δοσουπὶ οὗ [Π6 οοηῃ- 
αποβὶ οὗ Ηθῦγοη Ὁ (ὐα]θῦ, οἵ Πϑθῖν ὈΥ ΟΥ̓ η16] (ομᾶρ. χνυ. 18-- 
19), δηὰ οὗ Τ,οβϑἤθιη Ὀγ {1πῃΠ6 Πδηϊίθβ (Ομ δρ. χῖχ. 47.) [1 15 {γὰθ 
πὲ, 1 γγθ σοπβα θα οὨΪΥ 1}}}8 θοΟΪΚ, νγα τὶρἢδ ΒΌΡΡροβθ {Π686 σοη- 
4αθ55 ἴο αν Ὀθθη σοπιρ]οῖοά Ὀοίογο ὁ“ [οϑῃ8᾽8 ἀδδίἢ, 88 Ψοβῆυδ 
Ἰϊνθὰ ἔῸΣ ΒΘνΘΓᾺ] γθ8γ8 ΔΠΠῸΓ ἢθ δα (ἸΒηχϊββοα {Π6 ρϑορὶε ἴο {Πϑὶγ 
ῬΟΒΒΘΒΒΙ0Π5 (οἢδΡ. χῖχ. 80, δηἢ χχῆ!, 1.) οοπηραγοα 1 χχὶϊ. 4, δπὰ 
Χχὶ. 48 8264. δθ6 4150 ΠῚῪ Δγίϊο]ο, γοοστοα ἴο δὔονθ, 'π 46 ]- 
ὑ8οΠ 8 αηα (υογίοκοβ Ζίβο})ν. 1840, ρ. 27 86ᾳ.) Βαϊ ψῃθῃ να 

᾿ Κυὐπὶσ δπάθανοῦγβ 5{}}} αγ  Π6. ἴο ονοσί γον ἐπ6 τπηοδηϊηρ τ Β]Οἢ ΟὐΓ 
ΟΡΡροποπίβ ρῖνα ἴο {π6 Ῥῇταβο ὁ" ἴο {Π||8 ἀδν,᾽᾽ ΟΥ̓ τοιπαγκίηρ (1), ὑπαὶ 1 
18. ΟΠΪΥ Ἰουπὰ ἰπ {86 λἰδίογσαὶ ρατὺ Ὃρ 10 οἶἰαρ. χυὶ. 10; δπά (2) {αὶ 
ἴῃ Β6ΥΘΓΆΙ Ρ]δ608 αἰξουν Αγ ά8, νυν ποτα ψγ6 βῃου]ά ὀχρϑοῦ 1ὑ ἔγοπι {86 Β.γ]6, 
δηὰ {ἶϊ μαὈϊύα8] ῥγδοίϊοθ οὗ [Π6 νυσὶϊου οὐ ΟἾΘΓ Οσοδβίοῃβ, ᾿ἰὺ ἀο68 ποί 
οσουγ, Π[θαΐ 1ἴ ννὸ ὀὁχᾶτηῖπο 686 ρϑββαρθδ τῆοτο οἰοβοὶν ((ΒΟΥ ΔγΘ οΒΔΡ. 
ΧΙΧ, 47, χχί!. 84, δηᾶ χχῖν. 26), (ῃ6 βτγϑὶ τνἢ}}] οἱ ὁποὺ βῆονν ἔθ τῇρὶς 
0 ΓΌΠ ΠΟη ΝΘ ἃνδὶΐ ουγβοὶνοβ οὗ δυριπηθηΐϊβ 6 8:]6η|16.0. ΕῸΥ ἰΐ ννὸ 
τοῖον ἴἰο μο ἰδοὺ (δὶ νγῆθῃ (6 οἱΐν οὗ 1. Θβίθια 18 δαὶ ἰοὸ ἴδνθ Ὀθθη 
οδ]ϊοὰ Ζαη, ἰὶ 18 ποῖ 4130 8414 (πὶ {π6 Ἰδίίϑ παῖμα Θοπεϊηιιρα ἴο {18 ἀ8Υ͂, 
88 8 Ῥτοοῦ ἰῃδι {πὸ Ὠἰϑέοτδη τπαλῇ ἤανὸ ᾿ἰνϑὰ ἤθη {Π6 ονοπί οσουγγοά : 
ἯΘ τηπδὲ αἶδὸ ΔΡΡΙῪ [86 βΆτηθ Ἀγρυμπιθηΐ ἰο {Π6 Ἰποῦθ ἀοία! δα δοοουπὶ 
Οὔ ἢ6 βαπὶθ δνϑηΐ ἱπ Ψψυάρ. χνὶϊ,, νυ ἴθ αἶδϑο ἄοθ8. ποῖ οοπίϑίπ 1818 
ΓΟΙΠΔΓΚ ἴη ν. 29, (που ρ ἢ (ἢ6 50:8 8γΓθ ὉΠ} βία ΚΘ Ὁ]6 οὗἉ [18 μδνῖπρ ὈΘΘῺ 
νυ τ (ἔθη αἱ 4 πιιοὶ ἰδίοῦ ροτϊοά. Νον ἀο 186 οἷ δῦ ἴνὸ ρϑβϑϑρθβ ἔῃγ- 
πἰβῃ (Π6 ον ἰάθποο τ ῆϊοῖ ὐπὶσ που ]Ἱὰ ἄγαν ἔγοτη {π6 πὶ. 
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τοίου τὸ [ῃ6 ράγα}}6] ραβϑβαρθβ 'π 40. 1. 10--1ὅ, ἀηὶ χνὶ], τ 18 
ΥΘΥΥ ον ἀθηΐ δὲ ὉΠΟΥ͂ σατο ποῖ σοιηρίοίοα 1}}] ἴον 1118. ἀἄθοθαβθ 
(866 ΤῊΥ ΔΓΓ016 υὐ Βαρτγὰ Ρ. ὃ 8344. 7 8.4.) Ασαΐπ, γ ἥπα ἔγοπη 
υάρ, 1. 21 πᾶὶ [Π6 5βἰαϊοπιθπέ τηδάθ 1ῃ “}ο8ἢ. χν. 68, “ἐ ἃ8 
ἴογ {π6 “Θρυϑι1685, [πΠ6 1 ΠΑ 1 8η18 οἵἩὨ ἐδγϑαϊθη), ἴπΠ6 σὨ]ἀγοη οὗ 

7 υἀ4ἢ οου]ὰ ποὶ ἀτῖνα {ποιὰ οὐ, 4180 Γϑίδυβ ἴο {1Π|6 {ἰπὴ68 80ὈὉ- 

βοατιοηΐ ἴο «“οδ !8᾽8 ἀθραίῃ, ᾿πμαβηη ἢ 88 1 ΡΥΓΘΒΆρΡΡρΟΒΘΒ [Π6 αἴΐδοκ 
ΜΠΙΘΝ γγὰ8 πλ846 ρΟῚ «ΓοΥΓυβδ 6 ΔΙΟΓ “Ψοβϑῆυα αἰθα, δηα νος] 
18 τοϊδίϑα ἢ παρ. 1. 8 ; [ὉΓ δήϊον {πε [Π6 « οθ α81168 πη ηἰαϊηοι 
{ποὶν στοιηά ἴῃ «Θγαβδ! πὶ ἴῃ [Π6 πιϊαβὺ οὗἁἨ {Π6 15γδθ} 1165. ὙΠ ἢ 
[ἢ.686 εἰἰδι!ποὶ ἀοσοῦπίβ ὈΘΙΌΓΘ τ18, γγχ6 τη δύ χρη ἴΠ6 ΟἴΠ6Γ ρ89- 
Βᾶσ68 οὗ ουν Ὀοοῖ ΟΥ̓ 186 ρΔΓ8116] ραββαρθϑ οὔ π6 Βοοῖ οἵ πάρα; 
Δη ποῦ ΤΊΘΓΟΙΥ ΓΟΙου ἴο {Π6 58Π16 ρουοα {110 τ ίγθποθβ πιδίθ ἴο 
1Π6 σοῃπθδποθ οὗ (Π6 Οδηδδη 68 1π τηδην οὗὨ {6 ἀϊδίγιοῖβ. δὰ 
οἰτ68. (1π “58. χὶϊ. 2---ὅ, ἀπά Ζυαρ΄ 11. 8; Ψο8}.. χνὶ. 10, απὴ 
]υἀρ΄. 1. 29; “ο8}). χνυὶ. 11, δπὰ Ψυάρ. 1. 27--28); Ὀὰδ πιυβὶ 
αἶβδο ργόποῦπςοθ {Π6 δοσοιπῖὶ οὗὨ [Π6 ἀθαίῖἢβ οὗ οβῇυα δηὰ ΕἸ] βαζαν, 
δηά οὗἩἍ {π6 ὈυτΙαὶ οὗ (Π6 θοπ65 οἵ “οβθρὶι (ομδρ. χχὶν. 29--- 88), ἴο 
Ὀ6 8 Ρογίίοη οὗ 116 οτἱρίπαὶ νοῦ ἢ ΓῸΓ Π|688 νγθ αβϑιιηθ {Π|ϊ 
ὁ} οβἤαδ ΠΙμηβο ἢ νγὰ8 ἴΠ6 δ Ποῦ οὗἩ {πῸ6 ψνοσκ, ἴμθγο 18 ἢῸ στουπά 
ἴον {π0 ορ᾿ πίομ {πᾶῇ {Π686 νϑύβθ8 6 γῸ Δ446α δὲ ἃ δίς ροσὶοά; 
δηα [δὶ Α58ππρτ]οη τγ πᾶνθ ΟνΘΥ ΓΟ. 

Βυΐ Αἰἐποὰρῇ τΠ 686 ραβϑϑᾶσθδ ὉΠΙΪΌΣΤΩΪΥ ρον {δαὶ 1ῃ6 δΒοοΪκ 
οδηποῦ πᾶν Ὀθθῃ τΥ 6 η οἰἴΠοΣ ὈΥ «}οβῆυα οὐ ἀυγίηρ ἷ8. 11{6- 
{ἰπ|6, γα ΤΠ6Υ ἀο ποῖ ὈΥ̓͂ ΔΏΥ ἸΏΘΔΠΒ ἴογοΘ ὕ8 ἴο {1186 σΟΠΟΙ αβῖ0Ὲ 
{πὶ {Ππ6 δυῦθοῦ πηυϑὺ πάνθ ᾿ἰνθα βοῦλθ ἔἶπιθ δἶοὺ “βῆ. ἘΕῸΓ 
δνοσυεηρ ὉΠαΐ 18 σοπίαϊποα 1π ἔπ ΘΠ} ἸΩΔΥ͂ ΥΘΤῪ νγ6}} πᾶν ἰδίκθη 
Ηΐασθ τι πὶ ἔν ΠΥ οὐ ὑγθηςγ-ῆνθ γθαγ8 δον ἐοΒἢ 88 ἀθαίῃ. [ἰ 
ψ ο]ἃ παουθίθα!Υ Ὀ6 νοῦν αἰ ἔθγθης 1Γ {π6 σογγθοίπθββ οἵ {116 
Πγροῦ 8,8 οὗ Μαιμνον, Παᾶσυογτϊοϊ, πὰ Βογίλοαι (ἃ. Β. ἀον Ἐϊςἢ- 
(67) σου 6 6514 0}1316 4, ν]Ζ.» [Πδΐ 411 [ἢ6 ράᾶββασοϑβϑ γοΐδγγοα ἴο, 
ΒΊΟΝ ΔΓΘ ΘΟΙΙΏΟΙ ἴ0 ΟἿ θΟΟΚ δηὰ ἴπαΐ οὗ “πάρρο8, σοῦ οορίοά 
ἔγοπι [6 ἰαϊίοσ. Βαΐ να ἤᾶνθ βῆονῃ {116 Ἱποουγαοίῃθϑϑ οὐ {ἢ}}5 
ἩγΡοῦΠθβῖ8 ἴῃ [86 ἀγίϊοϊθ ἴο ΒΟ γα ἤανο 80 ἔγθα ΠΥ τοίογγοα 
(π ἐιωκωὠοϊδαολ᾽ 5 απὰ Ο'τιονὶο δ᾽ 8 Δ 6: 15 ἢ γ18},. ἀπ ἃ την, {Πογϑίοσο, 
Ὀτίηρ οὐ ἀἸβοι ββίοη ἴο ἃ οἶοβθ, ἃη ἃ ργόποῦποθ, 88 {ἢ 6 ΓΒ], [ἢ δῦ 
Ῥοίῃ {Π6 σοηΐοπίβ δὰ ἴΠ6 ἴοστῃ οὗ ἴῃς Βοοϊκς οὗ 9 βῆπυα, θοίἢ {π6 
ἨΙβίουϊοα] γϑίθγαηοθβ δηἃ (6 ρθου Υ165 οὗ δέν ]6 σοπηρ]οίοὶ Υ ἀ15- 
Ῥτονα 1Π6 βαρροϑίτίοη [Πδΐ 1 ννὰ58 υτοη ἀπτίησ {Π|6 σΔΡΕ ΝΥ ; 
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ἐπᾶὶ ΓΠῸῪΥ ἀο ποῖ ροϊηΐ ἴο [Π6 {1π|68 οὗ ϑὅ'διημοὶ, οὐ ὅδ}, οὐ Τλανὶα, 
48 ἴΠ6 ἀαἴθο οὗἉ 118 σοΙηροβιοη, Ὀαῦ ΓΑΙΠΟΡ ἴο {πο86 δῇον “οβῆθ 
αῃὰ ΠΏ ἃ ροποσαοη οὗ ἢ8 ἀθαί. ὙΠΟ {Π6ὴ τνᾶ8 {Π6 
δαῖμον ὃ Ετοηὶ [Π6 οχύγθιηβ ἀθαγῃ οὗ Ὠἰδβίογίοδὶ Ἰποστηδίίοη σὸ- 
βρϑοιίηρ {Π|ῶὸ ψΠ0]6 οὗ [Π6 ρουγοα οὗ [16 πυάᾶραβ, 15 18. τη ρ 8510 6 
ἴο ΟΥ̓́Τ ΔΥ δα οοπ)ϑοίμιγ8. Βαΐ 161 τῇδυ Ὀ6 δἰονγθὰ ἴο νθῃΐγα 
ἃ ΒΌΡΡοΒιοη, [ {πη 10 ταοϑί ργορδῦ]6 [πα΄ οη6 οὗ [Π6 6] 6 Γ8 0 
᾿ϊνϑά ἴογ βοηιθ {Ἰπ|6 δῇζδὺ οβ8,) 8πα ψ]ὸ δα βθϑη 8]] [ῃ6 σου κϑ 

οἵ Φοβόονδῃ πίοι π6 αἀἸά ἴον 18γ86] (εδρ. χχῖν. 81 ; δυάρ, ᾿,. 7)» 
οσοαρ!οα δ! πι56]} δὲ [Π 6 οἾοβθ οὗ [18 18 ψ Ἱἢ τ πρ᾽ ἀονη,; ΡΑΡΠΥ͂ 
ἔγοιὴ σϑοο ]θοῦου Δη4 ΡΑΥΕΥ 4150 ἔγΟη] σΟΠ ΘΙΏΡΟΓΑΓΥ ἀοσυτηθ [8 
δηὰ οἴΠοΣ τι ἴθη Ποῖ 68, ἤπ6 ΠῚ πρΒ συ ]οἢ ἢ6 ὨΙπ861} ἢδα τ ϊτ- 
μοβ8θ, δῃὰ {ἶπ8 οομηροϑοά [Π6 ποσὶ ῃϊοἢ γα ροβ8688 ὉΠᾺῸΣ [Π}6 
Π8Π16 οὗ δοβῃυδ. 

ὃ 4. ΟΒΕΘΙΒΙΠΙΤῪ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 908Η0Α. 

Το οΥΘαΙ ΠΥ οΥ ιἰβίοσιςδὶ ΘΠ ΠΥ ΟΥ̓ ΘΥΘΥΥ οσΚ ἀσροπάϑ 
ὍΡΟΙ; (ἢ6 οχίθηϊς ἴο μοῦ [Π6 ΔΆ ΪΠΟΡ γ88 τοϊχθὰ ἂρ τ [6 
δνθηΐβ ὑπαὶ ἢ6 ἀθβοσῖθ68, ΟΥ [Π6 [41{Π|] 688 δηἀ 106] ροποο ἢ 
ψ ΠΟ ἢ 6 τη866 τ1δ6 οὐ ἔΠ)6 σΟἢ ΒΙΠΡΟΓΑΓΥ͂ ΓΘΟΟΓΒ τυ ΐη ἢ 8 ΓΘ ἢ. 
τ νψ1}}, τογοίοσθ, βῆον 1561} 1η [Π6 ον ἀθηΐ οχϊβἔίθησο οὐὗἁ ΒΑΓΠΊΟΗΥ 
δοίνγθοη {Π6 βρὶ ῦ πὰ σΠαγδοίον οὗ [86 παγγαῖϊνα δῃὰ {ΠῸ Ἰϑδάϊηρ 
Ἰά688 ὙΠ] ἢ γ γα ῬΘοι ΠΡ ἴο [86 ἰπ68 δπα [86 τηθῃ ψγποῖ [16 
᾿ΙΒΙΟΓΥ ἀθβοσῖθθ8. [ἔν ΔΡΡΙΥ [Π18 οδὲ ἴο [Π6 Βοοῖ οὗ Ψοβῆσδ, 
1ῃ6 διῖπον οἵ ψῃῖ ἢ, πουρσῇ ἀμ Κηοντη ἴο τ18, Ξρ6 8.8 οἵἉ ὨϊΠ1861} 88 
πανίπρ ᾿γθ4 ἴῃ {Π6 τηϊάϑὲ οὗ {π6 δνθηΐβ, ἀῃὰ 88 πανίηρ ραᾳ886α 
πῃ {Π6 τοϑὲ οὗ [Π6 ρϑορὶβ {πγουσῃ ἴμ6 «ογάδηῃ Ὁπάθν ἴΠ6 ρσυ!ά- 
8Ώς6 οὗ οβϑίιυδ (ΟΠ Δρ. ν. 1); νγα παι γα Ϊν οχρθοῖ ἴο βηά 1ἴ τα 
[86 ὙΘΓῪ οοτηϊηθηοεοιϊηθηΐ 8 ἰγυβινογίῃν ΠΙΒΙΟΓΥ οὗ {Π|6 {1π|68 δῃᾶ 
ἀδεοάβ οἵ [μὲ Ἰοδαθσῦ. Βαϊ ἤθη τγ σοῖηθ ἰο ἴΠ6 βαοοπα ραγὶ δπά 
Οὔβογνθ ἴἢ9 {Ππ|ηρ8 οὗἩἮ τ ΠϊοΣ 16 ΡΠ] ΑΥν (ΥΘαῖΒ; πον ὑπ ἢΪ8- 
(ΟΥῪ ὙΠ σὴ 10 οοπίδίηβ οὗὁἨ {π6 αἰνὶβίοη οὐὗἔὁἩ Οδηδδη διηοηρϑί {ἢ6 
ὑὙ1068 18 ΘοσοΙῃρδηϊθα νυ] [Ὁ}] ἀΘβου ΡΟ η8 οὗὁἩ {π6 ὈΟυ Πα ΑΙ98 οἵ 
1Π6 ΤΟΥΤΊΟΥΥ οὗἩ δδοῖ ἐγῖθα, τι οαίδίορθ8. οὗ οἰ 165, ἀπά 80 οἢ, 
ὙὙ6 ΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ 6 ἴο ἴη6 σοπο]υβίομ {πᾶὶ {Π6 ἩΓΙΟΓ ἀν θά 
ΠΙπ186}} οὗ τσιτθη τϑοοσαβ, 1 ποῖ οὔ οἴἶῆοῖα! ἀοσαπιοηΐβ. ΤΠ δ 
σΟΠΟΪ 80 18 σοηβτηηθα ὈΥ͂ {Π6 ΘΧΡΓΘΒΆ βἰδίθπιοηὶ οὐ σἤδρ. ΧΥΠ. 
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1---10, τηἱ, Ὀοίογα αἰβεγ δας ηρ ἔπ6 ἰαπαὰ νοὶ Γοπιαῖπρά δον 
186 {ὑγῦ68 οὗ «πἀ4}} ἀπ «οβορ Ππαὰ γϑοοῖνοα {Πποῖτ ρογίίοηΒ, 
Ψόξῆαα μδα ἃ οοπιπιϑβϑίοη ἀρροϊπιοά [ο ἀδβογ "6 {π6 ἰαπά, βης ἴο 
ν τ ἀονπ [6 τ ϑ} 5 οὗἁὨ [ΠΟΙ ϑυσνου. ΥὙΥ̓ τοίδγοπος ἴο {118 

ἀοβουροη (ὩἸῸ οἢδρ. χνῆ]ϊ. 9) Βοριλοίαἑ 8ὰγ8 (Ε1η]. 11, 0. 857) : 

( ἂρ ψγχ ποῖ μοββ688 ἰδ πη π6 σπογοργαρηοαὶ δοςοιπίβ σοπίαϊποί, 
ΜΠ βοῖηθ ᾿Π ΘΥΓρ ΟΠ 8, ἴθ [ἢ 6 Β6οῦοη ΟΠ ΘΠ οἷηρσ δὲ ν᾿ 12 ὁ 
Βυΐ ὄνϑη 1 {Π|8 ὑγοσθ ποῖ {110 6886, ᾿ΠαΒΠΊ Οἢ 88 (ἢ 6 ἀΘΒΟΥ ΡΌΟΉ8, 
ἄγαν ἂρ ὈΥ {π6 σοπιπλ βϑῖ0η,), γ6 16 ῬΥΘραγθα ὙΠ ΘΧΡΓΘ88 τοίθ- 
ΤΘΠΟΘ ἴο 1Π6 οαϑίϊηρ οὗ [π6 Ἰοΐ8, δηἃ 1Π6 πηοῦθ ὀχϑοὶ ἀθίβ ἢ 8 σίνϑη 
ἴῃ. 1Ππ8Ὁ βοοιίοη, ἢ τοραγὰ ἴο {Π6 ΤΟΥΓΠΟΤῪ δἰ] οἰτοα ἴο δδσῇ ὑγῖῦο, 
ἴῃ Ργορογίίοη ἴο 118 81Ζ6, οουὰ ποῖ ἤανθ Ὀθϑῃ οοιροιθα {1 απο ῦ 
{Π6 Ἰοἱϑ ὑγογα ἀγανῃ ; γαῖ ᾿δ νν88 ΤΘ] 1816, ἔτοτῃ [Π6 ὙΘΥῪ ΠΑΡΌΓΘ 
οὗ ϑιιοἢ ἀοι4 15, {Πα {Π6Υ 5ῃοιϊα Ὀ6 απο ἀἄοννῃ ἴῃ ἃ ρογιηϑπθηΐ 
ἴγπι, δηά 6 τηδ4δ8 ρϑυρϑίι!ν ἀνα] Ὁ]. ἃ8 80 δι )οτιδίϊνα 80Γ- 
νου, ὈΥ Ὀεΐηρσ σοχηπ 6 ἴο ντιτπσ, ᾿ΕῸΓ ἴὉ ννᾶβ ΟἸΪΥ ὈΥ [[8 
Βοῖηρ τηδάθ {ππ8 δι ἐπογιαιῖνο, [Παΐ δι Ὀβοαιθηΐ Ἰβριιῦθβ αθοῦῦ {16 
αἰ νΊβίοη τηδα6 ὈΥ͂ {Π6 Σαργθβοηΐαίνοϑ οὗ {π6 ρϑορίθ οουἱά Ὀ6 ργο- 
νρηΐξοά, Μογϑονου, 1 15 οἰθαυὶν ονϊἀθηΐ ὑΠδῇ [ἢ 6856 πττιτῖθη οΥ οἵῆ- 
οἶα] ἀοσαπηθηῖβ ἰοσιπθα {Π6 στουῦπανουὶς οἵου Γ ΟΠ ΟΤΟρτΆρἢΥ, ΠῸΠῚ 
{π6 ἕλοι τ[πδὺ {Π6 τοϑα]ὲ οὗ τ[Π6 ἢγβι αἰ νϑίοη αἱ ΟἸραὶ], τ ἢ οἢ τνδ8 
Αἰ [ΟΓΘα 1 8Β0Π16 Γοβρθοῖβ αὖ ἴΠ6 8 5θαϊιθηΐ οη6 αὖ ἢ Ποὴ (Ὑ πάδῃ 
δηα Εργαϊπὶ μανίηρ ἴο σῖνθ τὸ βονογὰὶ ῥ᾽ οο5 ἃπά αἰδβιγοῖβ ἴο 
ΟΥΠΘΓ {{10 65}, 18. τοϊαίθὰ τὴ οἰοβα βάθ  ν ἴο ἐπ ἀοσαιηθηίϑ.} 
“ ΥΥαΐ ᾿πίργοϑι," 88 ὐπὶρ 1ι5}}Υ 88γ8 (ρ. 71}, “' οουἹά ΔΠΥ͂ οῃ6 
ἢν δἱ ἃ ἰαΐθυ ροσὶοά 1 ρίνίηρ ΡΓΟΙΏΪΠΘΠΟΘ ἴο ἴΠ 6 ρα Οα] αν [δοῖ, 

[Πδὶ αἱ ἔγϑβί ἴοο το ἰδ πα ἴοο ΠΙΔΠΥ͂ ΟἸ1165 νοῦ σίνθη ἴῸ 
{π6 {δ6 οὔ ὁ παἀδἢ, ἀηά ἰῃ ἢγϑι οἵ .41}} συπηΐπσ ΟΥΟΡ {ΠῸ [181 οὗ 

1 κῃ (818 βιῦ]οοὶ ΕἸολλογη βᾶγ8 ΠῚ στοαί ροῖϊπὶ (Επη]. Π]. ν. 866): 
“6 δοοουηὶ Οὔδ6 ἀϊν᾽ βίου οὔ} Ἰαηὰ, σοπίαἰ ποα ἴῃ [ἢ18 ὈΟΟΚ, ὈΘΆΓΒ 8{1}} 
ἴῃ ΤΏΔΩΥ Ρΐδοθϑ (06 τιϑτῖΒ οὗ ἃ ῥτγοίΐοςοοὶ, ν" δ! οἢ, ἔγοιη 108 ΥΘΓΥ͂ πδίαγο, 
ὭΟΡΘΙ ρν68 δὶ οὔοθ 8ἃ Ὀτίοῦ βκοίος οὐἩ {ῃ6 ν" βοΐθ ἅγγαι ροηθηῖ, ὑαϊ 
ἀδβουῖθοβ 118 ρτδάυδὶ ργόρνθβη, Δηα το]αίθβ, ὁη6 δου ποῖ 6, 411 (86 
Αἰ ογδί!οπ8, ἱπιργονθιηθηΐβ, ἀπᾶὰ Δα  ἴοη8, [Πλὶ τι οΓ6 τηλάθ ἤοιπ ἔτη ἴο.. 
ἴπι6. Τπὰβ Ὁ δηπουμοθϑ μον οπ6 {γἰῦ6, ννη]οἢ δἱ γί 4 γοοοϊνοα 
ἴοο πιυςδ, δἤἴογυδίβ ραν ὑρΡ ψΒΟ]6 αἰδβιίτιοῖβ ἴο οἵποῦβ, ὑπαὶ {Π|ῸῚ 
Ροτγίΐοη πιΐρϊ 6 τηδθ ῃρΡ. ἴῃ {8 νγᾶύ, (Π6 {{1}0ῦ6 οὗὨἨ Κ᾽ πισοη γϑορὶνοῦ 
118. Ἰππογίδηοθ ἴπ {Π6 τηϊάκὶ οὗἨ (μα σμ]άγοη οὗ «7υάἄδῃ, (Ψο5ῃ. χὶχ. 9), 
ἈΠ τῆΔΠΥ ΟΠ 66, οὗὅὨἨ νυ ῖς ἢ, δοσογάϊπρ ἰο Ψοβῃ. χν., 106 {τδ6 οὗἨἁ διάδῃ 
Βαὰ ἰδθη ρμοββθβϑίοῃ (9), νγδγο ΒΌ Βα ΜΕΥ αβοὶρηθᾶ ἰοὸ {παι οὗὨ 1) 8ῃ, 
(965. χῖχ. 40).᾽" 
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ἐυεγῃ οπμὲ οἵ ἴΠ686 οἸ1168, Δη4 [θη βίαίπρ' τῃὲ ουὐ οὗ ἔμοπὶ ἐῃ9 
{06 οὗἉ διπιθοη, δηὰ [οὶ {πα πχοϑὲ ρατῦ {πὶ οὗ ΠΏ δῃ, τοςοϊνϑα {Ποῖ 
ἸΠΠΟΥ ἴ4Π66, 8η4 80 ΤΟροδίϊηρ [Π6 Πδπγ68 τ ΠΙοἢ Πδα ΔΙτοδαν θθθη 
ΤΑ ΠΟΠΘα 1η «06 8}}}8 1180 1" ΤῸ [118 τ ΙὩΔΥ 804 ἢ, ὉΠ]688 
{πο γ6 σγοῦθ ὙΥΙ ΓΘ ἢ ΓΘΟΟΣαΒ, [ἃ σου ὰ πᾶνθ ὈΘΘῺ ἱἸΠρΟΒΒ10]6 [Ὁ 8 
Ἰδοὺ ὙΣΙΟΡ ἴο 5ῆονν βιυυσἢ ΠΙΒΓΟΥΙΟΔ] ΔΟΟΌΓΔΟΥ.--- δ υ86 οὗ βύς ἢ 
ΘΟὨ ΘΙΩΡΟΓΆΣΥ ἀοουπηθηΐβ Ὑ11 Ὀ6 Θαυ Δ ουἹάθηϊ 1 τγὸ ἸοῸΚ δὲ 
186 1158 οἵἁ 8 51 12}} 8} ἀθβουι ριοη, ν μῖοἢ αν Ὀθθη παπαρα ἄοόνγη 
ἴο υ8 1η 1 (Ἶγ. ἱν. 28---82, ἀπά νἱ. 89---66, ΤΏρΒο 1158, Ὀο ἢ πη 
{Π6 σ886 οὗ {πὸ ἐγῖδ6 οὗ δ᾽ ἤθομ, πα ἴῃ ἐπαὶ οὗ [ἢ οἰξῖο8. οὗὨ ἢ 
Ῥγίοϑίβ δῃὰ [μον1ῖθ8, ΑἸΗΘΓ 80 τοὶ ΠΌμὰ [Πο86 ρσίνοῃ ἴῃ [6 θοοΚ 
οἵ Φοβῆυα (οἢΔρ. ΧΙχ. 2---ὃ, ἀπὰ χχὶ.), 1π {Π61Ὁ ἀθβουιρί 8 οὗ 581068, 
88 Ὑ76}} ἃ8 1 ὩΔΙΏ68Β, [πΔὺ ΠΟΥ οαπηοῦ πᾶν Ὀθθῃ οορὶοα ἴτοτὰ 
ΟἿΓ ὈΟΟΚ, δηἀ τηπ8ὲ ἐπα Γ Όσο ἤᾶνθ Ὀθθη ἰαθη ἔτοπὶ Βοπλθ ἃποῖθης 
δα ᾿πΠἀοροπάθηςξ γϑοογὰβ (866 ΤΩΥ̓ ΔΡΟΪοΡ. νϑῦβ8. ὧδ. ἀ16 Οἤ του. 
Ρ. 174 8ε4ᾳ., )ιὰ 182 844.) 1, {πογοΐογϑ, τθοοσὰβ οὗ {18 Κὶπά 
ΠΑΡ ΠῸ ΘΟΠΠΘΧΙΟΝ ΜΠ Οὐν Ὀοοῖΐς, μα ὈΘθὴ μαημαθα ἄοννῃ ἴῃ 
ΟΟΡΙ68 δὰ ἤαρστηθηΐβ ἴο ἃ ρϑυοά βαρθβθαυσθηῦ ἴο {Ππ6 ΠΑΡΕΙΥΠΥ,; 
Δ Πα σψογ6 βανϑαά ἔγοτῃ (Δ]]ΠἸπρ’ Ἰηἴο ΟὈ] νΊοη ὈΥ Ὀοϊηρ' ᾿ηἰτοάπορά Υ 
{Π6 δυῖπον οὗ {π6 Βοοκ οὗ ΟἸγοη οἶα68 ᾿Ἰηΐο 118. ΤΟΥ ; 6 ἸΏΔΥ) 
ψΠ ἢ τυ ἢ σγθαίον ΓΘΆ80Π, ΒΌΡΡΟΒΘΟ δαὶ {Π|ὸ ΤΙΣ οὗ οὐ ὈΟΟΚ 
τη 6 τι156 οὗ Β00ἢῃ! ἀοσυτη 08 88 6.6 ἀγάγῃ ὯΡ αἱ {Π6 {ἰπη6 ἤθη 
11Π|6 Ἰαπὰ νγαβ ἀϊνίἀθ4, υῖτ τοίθσθποθ ἴο {6 ἱππμουϊΐδηοθ οὗ [86 
ΨΆΓΙΟΙΙΒ ἰγῦ686. ΤΟΥ 18 δ'8δὸ δῃοίμον ἴδοϊ, ἰθπαϊηρ ἴο σοη Τῆι 
{18 Βα ρροϑβιοη, νἱΖ. [μαῦ 1 τϑρϑαίθα!υ Παρρθηβ {παΐ, ἴῃ [Π6 [158 
οὗ οἰἴ168, {π6 ΠΕΣ σίνθῃ δὐ 1Π6 δῃὰ ἀοϑβ ποῖ [8}}}γ ἢ {Π6 
ΒΌΠπι) οἵ 186 Ὡδη]68 τηθη οπρα, δηα ἴῃ ΙΩΔΗΥ͂ ΟΆ368 18 [688 ἴΠδΔη 
118; οὐίηρ, πὸ ἀουδί, ἰο 86 ἔρος {π8ὺ [π6 δυΐποῦ δά ἀρα βοῖῃθ 
ΠΆΓΏ6Β [0 ἰδ ΟΥἹΡΊΠΔ] [18ὲ, ψΠΠοὰΐ δἰ λοσῖησ {Π6 ΠΤ 6 ., τ] οἢ ἢ 
ουπα 58οὲ ἄονῃ {ποῦθ. ὅθ [86 σοταση θη ΑΥΥ ΟἹ ΟΠΔρ. ΧΥ. 82. 

ΤΠ15. ΘΙ ρ]ογτηθηΐ οὐἁ σοπίθιὨΡΟΣΑΙΤῪ τ θη ἀοουμηθηΐβ γγθ ἀ0 
ποὺ χεβέσιοϊ ἰο [ῃ6 σροορταρἢοαὶ ροσγίίοη οὗ ἴΠ6 Ῥοοῖ ; Ὀαὶ Ὀ6]ῖονθ 
τ1παὶ [ΠΟΥ σγοσθ 4180 τηδθ 86 οὗὨ ἴῃ {1:6 ἢ ̓βύο στοαὶ δοοουηΐβ. Α.8 
“οβῆυδ 18 βϑ8]ἃ ἴῃ οἰάρ. χχὶν. 26 ἰο αν υυυϊζίθη ἴῃ [Π6 ὈΟΟΚ οἵ 
106 ἰαν΄ν,͵ ἃ ἀοβογιρίίοη οὐ 411 {πΠδὺ νγὰ8 ἀόοῃθ αἱ Θ':οθιη, ἴῃ Θο0Ὴ- 
ποχῖοι ψἹῈ ἴἢ6 τοσονδὶ οὗ [86 σονγοηϑηΐ, ἴῃ ΟΥΘΥ (δὶ ἃ τυ θη 
ἀοουτηδηΐ τηϊριῦ Ὀ6 ργθβοσυθα τη (ῃαῇ ὈΟΟΪΚ ἴῃ ἴδ Βα πο ΤΥ, 85 8 
ὙΠ 688 ἀρϑϊηϑὺ {Π6 ρθορὶθ Ὀϑίοσθ {π6 1ωογτὰ ; ν6 ἅτ 7ι8Π 64 1η 
ἈΒΒΌΤΩΪΗ  [παὶ οἴ Υ ̓τπιρογίδηϊ ουθηΐβ γογ6 τ θη πὰ 88 800ῃ 
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88 ΤΠ6Υ οσουχτοά, {Ππαὺ {Π6 ΓΘΙΠΘΙΌΤΆΠΟΘ οὗ [Π6 τη γδοῦ οὐ 8 νου 8 
ψῃ ]οἢ [86 Ἰμογά ρουοστηθά [ὉΣ ἢ͵8 ρΘορΪ6, ταϊσῃς ὉΘ ὑΥΔηβιη 64 ἴο 
Ῥοβίθυ εν ἴῃ ἘὉ}} ἔοτοο δηὰ ᾿πίθρτγ. ΑΠπά 88 Βοῖὴθ τηθῃ 816 βαϊά 
ἴπ οἢδρ. χ. 18 το αν [8]0 {πϑυηβοῖνοβ ᾿πηρ6 16 ἴο οοἰουγχαϊα ἴῃ 
νοῦδ6 {86 πιρῃ ογκβ οὗ τμαὲ ἀαγ, ἔμογα ν1}] οογίδίἢ]γ ποῖ μανθ 
θϑθῃ ταπίϊπρ ΟἰΠο 8, ὙΠῸ ψτοῖθ ἀἄονγῃ ἴΠο86 νηΐ ἢ 19- 
τοτῖοαὶ Πα ο]γ. ΥΘ οδηποῖ, ἰὲ 18 ἔσθ, ροΐηϊ οὐν {86 οτίρίηαὶ 
ΒΟΌΓΟΘΒ ΜΠ] [Π6 8βδῖη6 οἶδαῦ ϑυϊάθησθ ἴῃ [Π6 βίου ςαὶ, 885 ἴῃ [ἢ 6 
ΘΘΟΡΤΆΡΠΪΟ8] σπαρίοῦβ ; θὰ [86 ἴΓΆ668 οὗ [πῆι ἀγθ ἀπιῃβία Κϑα]θ 
ἴῃ 186 118 οἵ (ὐαπαδη 8} ΚἰπρΒ, γγ0 γα γο ἰδίῃ ὈΥ “οβῆσδ (οἢΔρ. 
ΧΙ, 7, 8544.) ; ἰπ [Π086 ΒΘΟΠΟΉ 8 ὙΠ] Οἢ ἃΓῸ σοϊηη0η ἴο Οὐ ὈΟΟΚ 
δῃά ἰο (μαὶ οὗ Ψυάροβ (νἱ2.,) οἴαρ. χν. 18 844.. οοιηραγοὰ ν ἢ 
ψυάρ., 1. 10 544.), {Π6 αἰπηοβὺ νεσῦδὶ ἀργθθπιθηΐ οὗ νοι, ψιποαυῖ 
ΔΩΥ͂ ἀορεπμάθηςθ προῦ ϑϑοὶ οἴου, οϑη οπὶν 6 Θοχρίαϊποὰ οἡ {6 
Βιρροβιθοη {πα {Π6 Δα ΠΟΓΒ ὈοιΠ ἀνα!]θαὰ {Πα πλβοὶνθβ οὗἉ [Π6 88Π}6 
τ 6 ἢ ἀοσυμηθηῖ8 : ἀπά δραΐη, ἰη [Π9 δάάγοββ οἵ (δἱθὺ (Ἑπδρ. 
χῖν. 6 544.), ὙΠΙΟἢ “ οοηίαὶπ8 ἴοο βιυἸ ΚΙ ΡῚΥ {Π6 ταῦ κ8 οὗ δὴ 
αἀάγοβθ τη [Π6 τηουΐ ἢ οὗ δη ο]ἀ τηδη οἵ οἱρσῃίγεβνθο γϑασβ οὗ 
ἃσ6, δηα Ὀγθαίῃθ8 ἴοο ὑΒοΥΟΌΡἬΪΥ 1 Ἔν ΣῪ ψογά, 1ῃ 118 οἰσουτη- 
βίη Δ ν ἀπ 118 861 ΟΠ βοϊουβη 688, ἢ18 50 |Ὁ1}) 818 ἂρ. δηα 18 
Ῥοβίεοη, ἴο ἤαγα θθθῃ ραὰΐ ἴῃ 8 τηοπί ὈΥ ἃ ἰδίοσ νυν, τΠῸ 
᾿ιδα ΤΉΘΥΘΙΥ ρῥ]αορα ἢ πι86 1 ἴῃ [18 βἰζαϑίϊοη." (δ ολλονη ῥ. 866.) 
ΤῊΘ 86 116 5Β'ρτιβ ἃγῸ δἷβο ἀρραγοηΐ ἴῃ 6 ψογάβ οὗ Ρῃίποναβ, απὰ 
τΠ6 ΤΟΡΙΥ οὗὨἩ {π6 ἔνγο {1068 δηὰ 8-8}} (εἶαρ. χχὶ. 66 “αλη. 
Ἐπη]. 11. 1, Ρ. 170, ἀπὰ Βενίλοίαἑ Ἐλη]. Ρ. 859) ; ἴῃ 1π6 σοπιρ] αἴης 
οὔ τΠ6 τσῖθϑ οὗ Ψόβορ τοδρθοιηρ [Π6 Βηλ8]}} 658. οὐ {Π6 ἰοὲ δὶ ἢ 
δά (ἈΠ|6η ἴο ἴἢ6πὶ, πὰ «“ο8}1᾿8 ΔΠΒυγΟΥ (ΟΠ δρ. χν]!. 14 864.) ; 
ἀπά ἴῃ οἴδου ἀθβουρί 08, το νη Αἰσαϊα δατ 18 10 “ βίδπὰ 
σῇ οἡ δοοουῃίξ οὗ {Π6ῚΡ οἸθαστι685 δηα βίου αὶ ΘΠ ΌΙΥ.᾽ 
1 ἸΠ6ὴ τῃ6 Δαϊποῦ τγα8 ὨΪΠη561} δ οΥ6- }Π688 οὗ τη! σῇ 1Πδὲ ΠΟ 

το αίθϑ, Δ) 8180 ἸΏ 846 86 οὗὨ ΘΟἢ ΘΙΩΡΟΥΆΓΥ ΤΠ ΡΒ ἀπὰ ρυ]1ς 
ἀοοσυτϊηθηίβ, ἢ6 νγᾶ8 ἴῃ 8}1} γθϑρϑοῖβ ἴῃ ἃ ροβιἰοη ἰοὸ μβδηά ἀονγῃ ἃ 
ΟΥ̓ α 0]6 Ὠἰβίογγ οὔ [ἢ 6 Ῥθορ]6 οἵ 6 ὉΠΘΟΟΣΆΟΥ ὑπο Υ [ἢ6 σοτητηδηά 
οὗ .“οϑῆυδ. ΤΠ οοηΐοηΐβ οὗ [ῃ6 ὈοΟΙ ν}}}} βυαβῆοθ ἴο σοηνίποθ 
ΘΨΘΟΙῪ ὉΠΡΙΟ) ἀϊςοα τϑδάθν, ὑπαὶ ἢ 88 Τα} }ν ρσχοάποθά ἃ ἐσπβῖ- 
ὙΌΥΓΠΥ ὨΙΒύΟΣΥ Οὔ ΠΠ056 {1π|68.---- ΗΘ ῥ,ΟΥΘ8 Πἰπη86] το θ6 ἘΠΟΓΟΌΡΉΪΥ 
ϑοααδίπιοά ἢ [Π6 πηοβῦ πηπαΐο ἀοία1]ῖ8. Ηδ Κποννβ [6 Ὠυτη ῸΓ 
οὗ πρῃθηρσ πιθῃ Βαρρ θα Ὀγ [Π6 ἵνγο ἔγῖθο8 δηά ἃ μϑ]ῇ, ἴο δοοοιη- 
Ῥϑην Ποῦ ὈΓΘΙΠΓΘΩ δόγοβδ {Π6 «οὐ αι), Πα 8588180 ποῖ ἴπ ἴΠ6 
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σοπαποϑὲ οὗ {π6 ἴαηα οἵὁ (απαδη. (οἢΔρ. ἰν. 18), {πΠ6 δπιοιηςὶ οὗ τῃ 6 
Ρορυϊαίίοῃ οὗἩΎ Αἱ (νυ. 25), {π᾿ βίγμηρε! οὐὗὨἨ {Π6 ἔχβὲ ἀστὴν ὑπαὶ 
ὙΔ5 βϑ6ηΐ ἴο δἰίδοϊ {}18 οἰἵγ, δῃ ἃ ΠΟΥ͂ ἸηϑὴΥ οὗἩὨ {{π|ὸ 1βγδϑ 65 [6]]} 
(ςΒδρ. νἱῖ. 4, δ), 85 γγυ8}} ἃβ. {πΠ6 παπιθοῦ οὐὗἨ τηθῃ {πὲ σσοσα ρἰδορα 
ἴῃ ἀπιθυ8ῃ Ὀοΐψθθη Αἱ δὰ Βϑίῃο] (Ομ αρ. νυ]. 12). Ηδ σδη {6]} 
τι8 {π6 ο]4 ΟΟδῃμδδη ἰδ ΠϑΙΠ68 οὗἉ Δ ΠΥ οὗ [Π6 οἾ{168, (ΠοῸΡ ἐπ Ὺ 
[6}} ἰπῖο ἀἴδαδθ αἴοσ {π6 [βγϑϑιθ8 παά ἰδίκθα ροββϑαβϑίοῃ οὗ [ἢθ 
ἰδπα, 6.9.,) Βδϑ]ὰ (οδδρ. χν. 8), ἀπὰ Και τ] 41}-Βδ8] (οἴ αρ. χν. 60), 
ἐ.6. ζ1η]41}.-ὐ ἐατίηι ; ΗΔ.“ ϑαγῖτη, ὑ.5. Ομ βαίοη (οἢδρ. χυ. 10); 
ΚΣ] Β-Ατθα, 1.6. Ηοῦτομ (ἢ δρ. χὶν. 15, χν, 54, ἄς.) ; ΚΟ Ίτ] αι!» 
ΞΘΡΒΟΥ (οἢδρ. χνυ. 16) ; Κα γ] τ - ϑδπηα (ΠΡ. χν. 49), ἐ.6., ΠΣ ΘΌΙΡ 

ΒΠα ΤΩΔΩΥ Οἴμο8. Ηδ οδῇ ἀββοσῖθο πιοβί δοουγδαίοὶ Υ (6 Ὀομη- 
ΔΑΥῪ 11π65 οὗ (Π6 ἐγῖθ68 ; ἱπάϑϑά, {Π6 τῆοσε γγθ ὑθοοπιθ δοασπδϊηϊθα 
ὙΠ (Π6 501] οὗ Ῥαϊοβδίῖηθ ὃν τηθδῃ8 οὗ [πο αἀἰβοονογῖος οὗ τποάθγῃ 
ἔγδύθ! ]εγΒ, [Π6 τηοῦθ Οἰθαυν ἀο τγὸ ρογοοῖνο 1 δὲ σΟΥΥθοίη 688 
411 τΓπ6 ὈΟΓάΘΓΒ ἃγὸ ρίνϑη, ποΐ ΟΠ]Ὺ 88 γοραγὰβ {Π6ῚΓ αἸΓΘΟΙΟΠΒ δηά 
ὙΠ] παΐηρβ, Ὀπὲ αἶδο {{6 Πποῖρῃῖ8 δπὰ ν 6 γ8 ον νοι ἴΠαγ΄ 
Ῥ853564.: [0 15 ποῖ οἠΪυ ἴῃ {ππ686 ουϊννατα ουθηΐδ, ἤονγονοῦ, {πα 
ΟἿΓΡ ΔΌΓΠΟΥΣ ἀἰΒρΊαγβ ὑΠ6 στοαίοβί Πἰβύοσ αὶ Πα 6] γ. [ΙΠ 18 ῥ᾽ ΓΘ 
οὔ [Π6 σψῃο]θ ροσίοά, ἢἷ8 γϑίβγθησοβ ἴο ὑτοιηϊπθηΐ Πα] γ]48]8, Βα ἢ 
Ἀ8. “βῆ, (ἰοῦ, ἀπα ῬὨΪηοἾα8, 18 ἀθβου  ]0Π8 Οὗ ραγι συ 
δνϑηΐβ, ὙγΪ ἢ ΓΠΘΙΣ σϑ568 8) ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘβ, [18 βοϊθοϊϊοη ἀπά 
ἐγοαϊσηθηΐ οὔ [Π6 Βιβίουϊ σαὶ τηαῦθυ8 18, ἢ6 ὑγοόνθϑ Π᾿Πη86} τὸ ἢδγθ 
Ὀδδθη 8 τη8π, ἯΠῸ Του ]ὰ Θηΐον ]Γἢ ΒΡΙΓΣ ἰηΐο ἴΠ6 ΟἸογοπΐ οἰγ- 
οὐπιδίδη068, ποῖ Π]ΘΓΟΙΪΥ χορ {ΠῚ ηρ8 δοσοταϊηρ ἴο πον ουῦ- 
ῬγΑΓ ἈΡρΡΘΆΥΔηςΘ, θα αὖ [Π6 Β8116 {1π|6 σταβρίπρ' [Π6 1468, τν Π] ἢ 
τη 8η16516 6 1561 1η φασῇ ΟΟΟΌΓΣΘΙΟΘ: δπα πὸ ΚΗΘῪ ΠΟΥ ἴο ἰοοῖκ 

αἱ ΠΙΒΙΟΥΥ δπ4 ἀθβοῦ 6 11 ἴῃ {86 ἸΙρὰξ οὗὨ ἀἴνπθ γονϑ]δίίοῃ. 
Βαὲὶ ἰξ ἰβ δὲ {Π1]18 ΘΧΟΘΙ]Θηοα ἴῃ {π6 {Ππθοογαῖῖς ἢἰβίοΓΥ»; 

ἀἰδιϊηρσυ ϊδηίηρ 1 ἔγοτθλ ὑΠ6 ΤΥ ΠΑ πηρίποά΄ δἀορίοα ὉΥ͂ ἢΪ5- 
ἰοτίδη8, 0 τηοῦἹὰ {ΠΕΡῚ τσὶ ρσβ ὌΡΟΩ [ἢ ῬΥΠοΐΡ]68 οὗἁ 15 

1 ΤΊεθ6 ᾿ῃΐογΠ 8] ΤΠΓΚ8 {ΓΗΒ ἃ τοῦσῖ Βίγοη ΡῈ. Ρῥγοοῦ οὗ {Π6 ογϑάϊ- 
ΒΗΠΥ οἵ οαν Ὀοοῖς ἰμ8π ἴμ6 Ββίἰδίθιωοπὶ οὗ Ῥγοοορίμ (δηάαδὶ 11. 10), 
Ὑ ΒΊΟΝ 80 ΙΏΔΠΥ͂ δαᾶνὸ αυοίεά, δηὰ ἰαβὶ οὗ 411} ϑολοῖὶζ (ΕἾΠ]. 1, Ρ. 694), ἰο 
186 εθδοῖ {πὲ {Π6γ6 ποτα ὕνο ρ1]1ᾶγ8 οὗ μϊΐ6 δίομθ πρᾶσ 106 οἱ Υ οὗ 
Τιηρὶα (Ταηραγ) ἴῃ Νυτηΐϊάϊα, τὴ ἢ (86 [Ο]]ονν προ ᾿πβογι ρου ἴὰ ἰδ 
Ῥμοεηίοΐδη ἰαπραδρ : “ 8 τὸ ἴ86 ἔαρ! ἶνε8 ἔγοτα «90 88υα, {μ6 βοὴ οὗ 
Νανο, (μ6 ρῥίαπάοτγον :᾽" ἴον (18 οδῃ Βαγάϊγ ὕθ δηγιμὶπρ Ὀὰΐ 4 ΕδὈΡΙπὶ- 
ο8] Ἰερεηᾶ, πΐο ΤῬροσορίαβ ταδὺ πανο ποδγα ἔγοτα Α τίοδη 0608. 566 
Αηί. υαπ λαΐε 46 οτῖρ. οἱ Ῥγοόρτ. [ἀοϊοϊδίτ. Ρ. 749 864. ᾿ ᾿ 
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οὐ {π8ΐ ππηδῃ ΟΥ̓ ΡὨΠ]ΟΒΟΡἶοΑ] βυβίθηι, {πᾶΐ 1188 θ6θη Π6 στοαίαβί 
βία Ὁ] σ- Ὁ] οΚΚ ἢ [Π6 τ ΑΥ οὗἩ πϑοϊορίοδὶ οὐἹ68. [ἢ ΘΟΠΒΘΑΈΘΠΟΘ 
οὔ 1Π15, ΠΠ6Υ ἄδην ἴὸ ΟἿΣ ὈΟΟΚ ἰ[8 λίδίογίσαἰ σΠΑΥδοΙοσ, ρσοποῖιῃσθ 
115 σοῃίθηΐβ, ὙΠΘΠΘΥΟΣ [ΠΟΥ ργὸ Ὀαγοπά {Π6 ]᾿ἰτ1185 οὗὨ ΟΥΑΙ ΠΞΥῪ 
ΟΟΟΌΣΥΘΏΟΕΒ8, ᾿ΘρΘΠἀΔΥῪ δηά την 104], ἀηὰ ονθὴ ΩῸ 850 [ὯΓ 88 ἴο 
ΒΔΥ μὲ {Π6 δα θοῦ “’ ΠαΥ ΟΡ Πα Δ}Υ Ὠἰβίουϊοδὶ ἀθβῖσῃ, Ὀαΐ ΠΊΘΓΟΙῪ 
ἰηἰοηἀοά ἴο βῆον ἴπ6 018] πηϑηΐ οὗ 6 δηῃσίθηΐς ῥγοπΊδ65 πὶ {89 
σογρ]οῖθ σοῃααοβὲ οὗ [Π6 Ἰαπα ὈΥ “οβἰιι, δπὰ ἴο βθὲ ἊΡ ἃ τιοαϑὶ 
οὗ οὐοάϊοησο ἰο ἴπ6 1ῃοοογαῖϊο ἰανν8; δῃά ἐπα ἢθ νγᾶ5 ἐῃογθίο το 

ΟΆΓ6 688 βίο ̓  1Π6 ΘΆΣΠΟΡ Δοσου 8 ΠΑΤΤΩΟΠΪΖΟα Ἡ1Ὲ 8. ἀ6- 
ΒΟ ρΡΟη8, δπἀ ὙΠΟΙΠΟΡ (π6 Ἰδαίου ουύθὴ Παπρ ΘΟΙΒΙΒ(ΘΠΕΪΥ͂ 
τοροίμον. (0)ὲ Ῥ͵οίίο Ἐλα]. Ρ. 280 δηά 286; αι ΡῬ. 191 βαᾳ.) 
ΤὮ Ἰδαίου ρατὶ οὗ {Π|18 ΑΒΘ. ΠΟ ἢ 88 ΔΙΓΘΔΟῪ Ὅδθη τοξαϊθα αἱ ὃ 2. 
ΤΠ6 τοδὶ οὗ [Ὁ 15 Ἰουπάθα ἀροὴ [Π6 ργοροβίθσουβ ἀορτηδίςαὶ 
ἈΒΒΌΤΩΡ ΠΟΙ ὑπαὶ [Π6 ἀοβου ρθη οὗὨ [Π6 δοίϑ οὗ ἃ τχδη οἵ (ἀοά τηιιβῖ 
οἵ πϑοθβϑυ Ὀ6 ὉΠ δίοτῖοδ), δέσαιι86 ἴῃ 6 116 οὗ {Ππ15 βογνδηΐ οὗ [Π9 
Ιιογὰ ἴΌ 8 ἃ τη0646] οὗ Δ} {π|π] οὐοάϊθηςσο ἴο π6 ἰατν, δα οὗ 1{Π6 
ἴθαγ οὗ (σά : {Πᾶῇ Δῃ δοοουπῦ οὗἩ 1Π6 [Ὁ] Β]τηθην οὗἩ δποίθηρ ῥγο- 
ΤῊἶ868 δῃηοῦ ΡΟΒΒΙΟΪΥ ἸΔΥ ΔΩΥ οἷαίηλ ἰο ἀϊἰϑέονισαΐ γα, Ὀδοα 86 
ῬΓΟΥ 868 ἢ 8116 ἃ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘ ἐσ ρσορ ἢ Θοῖ68, απ, δοοοσάϊησ ἴο 
1Π6 ἢγβί ὈΥΠΟΙΡ168 οὗἁἉ ΓΑΠ]Ο ΠΑ] 151), {ΠΟΓΘ Δγ6 Ὧ0 βυσὶ ἐΠῖηρϑ ; δηά 
Ἰαβίϊγ, {πὶ ΘΥΟΥΥ ἀοβου ρου οὐ βιρογηδίυσαὶ ὈΟΟΌΥΤΘΏΘΩΒ 18. 60 
ὧρδο ἸαρΘΠΔΑΤῪ δπα του! μοϊορίσαὶ!, Ὀδσαῦβο δνουγί μην ἱπ {Π|6 
ὈΠΊΥΘΟΙΒΘ ΠΔΡΡΘῊΒ ΒοςοΤαΪπρ' ἴο ᾿ΠνΑΓΙΔὉ]0 πδίιΓΑ] ἰαννβ, δα ἰΐ 
νοῦ] ἃ δ6 ἱποοηβίϑίθηξ [Ὁ ἐπ 6 οπηηϊροίοπὶ οὐ ἰο 5βιγοίςς δου 
ἢἷ8 παπὰ ἔτουῃ {πὸ ο]ου 8 δηά ᾿ηΐογίογο ἴῃ {116 ΔΙΑ γ8 οὗ τηθῃ. 

Υγ6 5118}} ποῖ βίδυ ἴο ΔΉΒΥΤΟΣ δ οἷ ΔΟϑυγ 168 88 {Ππ686, θυϊ 
ΤΊΘΓΘΙΥ βυιρροδὲ {Π6 ΘΠ ΟΪῪ ἩΒοίπου (π6 οοηίοπίβ οὗ {πἰ8 Ὀοοῖκ 
ἈΓΘ δὲ γι ηο6 ΜΠ βογρίαχαὶ ἀπά σαῦομαὶ ἰάθαβ οὐὗὁἨἩ αοἀ δπά 
ἀΐν!ηδ Ἰιι8ὲ156 7 ““Ηον πηροαΪγ," οὁχοϊαίτηϑ Εΐολλονη, ομ6 οὔ 416 
ΟΠΘΙΔΡΙΟΠΒ 1Π [86 σδα86 οὗἉ γαϊομ ] 18{1ς οὐ Εἰ οἶϑιι (1πη ἢἷ8 Ἐπη]. 11}. 
Ρ. 403), “ ἀγϑ {Ππ6 σοῃίθηίςβ οὗ {π6 ὈοῸΚ οὔ οβηυα! [0 ποῖ τλθγοὶν 
ἀοβοῦῖθοβ οὐ 85 δηάϊηρ Οδηδαπ οὐορ ἰὸ {π6 [βγϑο [68 ἴῃ ἃ 
ἸΏΔΏΠΟΙ ΟρΡροΟΒββά 10 8}] Ἰαϑιῖςθ, βίποθ {16 Οὐδηδβη ξοϑ, ἃ8 {6 ἤτοι 
1 ΠΔὈΙπὲ8, μα 6118 τηοϑὺ ροτίδος σὶρῆς ἕο 118 μοδβθββίοῃ, θὲ αἶδὸ 
8ἃ8 Ὀἰαππίηρ ἃ σοπημοβί οὗ {Π6 τηοβὶ {ρα} ἀδβογρεϊοη, ἀπά 
αἰτοῦ ογάοσῖηρ [Π6 τηοϑὲ ἀρρϑ]]}ηρ Ὀ]οοάϑμο6ά, ἀπά τῆ σοπιρίοῖθ 
Οχίθυταϊπδίίοη οἵ ἔπ6 Οδηδδπίῖθθ. ὙΠῸ οδπὶ σθοοπςῖ]ο (μΐ8 ὙΠ 
θύϑῃ ᾿πηροιΐεοι σοποθριϊοπβ οὗ ἴΠ6 Ποῖ ἢ ὙΤΠΪ8. οὐδ]θοϊοι ἰο 
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186 ᾿ἰδίοΟΣΥ σοηίαϊηθα ἰῃ ΟἿΣ ὈΟΟΚ 48 Ὀ6θῃ σαῖβοα ΟΥ̓ δαί 6 η8, 
Μϑηιομθαηβ, ἘΠ ρΡΊ 8} ἀοἰβίβ, ἀπά Οογῆδη παίυγα βέ8.: Βαῖ 
Εἰολλονη, (αἱ βαρτΆ), Πογάδν (σότὰὶ (ἀοἰβίθ ἀθσ Ποῦγ. Ῥοσβῖθ 1787, 
1). Ρ. 187 844.) αι, αι ΘΥΘΓΥ τϑι ΠΑ }151 τ]ὸ [188 αἰζοτηρίοα 
Δ ΟΧρ δπαίϊοη, δηἀ [48 ποὶ σὴ ἢ ταν Π]08] βοορίϊοΐβηη το͵θοῖϑά 
ΒΏΥ Ορίηΐοη ΜΒΙΟἢ ἐγοαῖθα (ἢ6 ὈΟΟΚ 88 ἃ ἰἰβίοσυ, δηά δνοσ 
ϑεοιαρί ἴο πα ουξξ Δπα βοραζαΐθ 1.8 ᾿ιϊβίοσί δὶ Κουπϑὶ, ἢανθ θῃ- 
ἀφανουγοα ἰο ππϑϑὲ [Π6 οὈ]θοίίοη ὈΥ͂ ̓ Ἰπμακίηρ ἃ ἀἰδεϊποίίοῃ Ὀθένγθθῃ 
[Π6 δοΐῃδ] ἢΠΙβίοΥΥ δπὰ {6 σοποθρίϊοπβ οὗ ἐμ6 ττῖθοσ, 16 ΤῸ ΓΘ 
Ἰουπαρά ἀροη οοπίγδοϊοά χτοϊρίουϑ πούϊο8, ᾿ἱπϑβγαθοΐ. 85. ἮΘ Ὑγδ8 
πὰ θαθα ἢ [86 τοπηδηῖῖα Γμθοογαῦ!ς4] 146845 οὗ [ῃ9 678. Βαΐ 
Ηδυογηῖοξ ὮΔ8 ὉΠΔΏΒΥΘΓΔΌΪΥ ργονθα ἐμαὶ {μΠ6 οοπίθηϊβ οὗ ἐῃθ 
ὈΟΟΪΚ οδἢ ὭΘΥΘΙ 6 ΓΘΔΠΥ ΔρΡΡΥΘΠΟΠ θα ΌΥ τηθδΠ8 οὗἉ {{|18 ἀΥὈΙ γΓΑ ΕΥ 
αἰδιϊποοη, ὑπαὶ οα {1}0 ΘΟΠΙΓΑΙΎ δυο ἃ ὙἹΙΘῊῪ οἱἨ [πὸ βυθ]θος 
Ἰεβ45 ἐο οοηίσδαϊοιοῃβ [πδ΄ σαπποῦ Ὀ6 Τοοοῃ 1164 (Εη]. 11. 1 Ρ. 8 
8544.) ΤΠ τϊγδοῦ]ουβ δοσοπηίβ οοπίδὶπ6α ἴῃ [Π6 Βοοκ οὔ ϑοβδυδ 
δ ποὺ ρθουν ἰο ἴπαὲ Ὀοοῖς, ὈὰΣ οπ {[πΠ6 ομθ παπᾶ γαϑὲ οῃ [Π8 
Ῥρηίϊδίθαςς, δηὰ οἢ ἴδ ΟΥΠΟΙ ἃγΘ σοπῆσιηθα ὈΥ 16 βαϊδβοααθηΐ 
 ἰϑίογοδὶ, ῥῬτορῃθῦοδὶ, δὰ ροβεῖοαὶ πεϊησβ οὗ {π6 Ο]ά Τερβία- 
τθπῖ. ΤΊΘΥ ταυδὲ 6 ἴδκοη, Γπογοίογο, ᾿π ἐμ ὶν σοηπθοχίοη τ] ἢ 
86 ὙΠ οἷο οὗ ἔπ6 τονεϊδίζοη οἵ {πὸ δῃοϊθπὶ οονοπδηΐ, απὰ Ἰυαάροά 
ΔΟΟΟΓΣΟΪρἾΥ. 

Τὰ Τιολλονη᾿ δ ΟὈ]Θοἰίοι ἰδ 18 ἀββιαπιθὰ νυἱ ἢ ρογίθοϊς σου θο ἢ 688, 
{παῖ [Π6 {116 οὗἨ 1π6 1βγϑθ}] 1168 ἴο [Π6 ροββοϑβίοῃ οὗ Οδῆδδῃ νῦ88 

. ποὺ ἰου πα δα ὍΡΟΝ ΔΠΥ͂ Βυγηδη στρ 8 οΥ Ἰοραὶ ο]αΐτηβ, Ὀαϊ Βἰ ΩΡ ΪΥ 
ὌΡΟΣ ἰδ9 οἷῆ οὗ (ἀοά. ΤῊΪδ8 18 βίαϊθα δχρυβββὶῪ ἴπ ΟἿΣ ὕο0Κ, 
δηἀ ἴῃ ἰδ οἰθαζθβὲ 8 ΠΏΘΥ ; ἀπά ἰὉ 18 ἴῃ ρογίθοι πϑγιμοην ΜΙ 
1η6 “8016 οὗ ἐμ6 ΟἹα Τοβίδαθης. ὅθε θη. χὶ!. 7, Χ!!. 18, χΥ. 
18, χν!!. 8, χχῖν. 7, Χχυ!. 8, 4, Χχυ, 4, 18, χχχν. 12; Εἰχοά. 
ΧΧΙΝ, 81; 1,ον. χχ. 24, χχυ. 2: Νιυμῃ). χυ. 2, Χχχῇ!. ὅδ, χχχὶν. 

2, βαα. ; Ποαΐ. 111. 18, ἴν. 1, χχὶ. 40, νἱ!. 18, ν]. 1, χὶ. 9, ἀῃπὰ 
Οἰ ΠΟΙ ; “ο8ἢ. 1. 2, 8, 6, 11, 18, 11. 9, ν. 6, χΥἹ]Ἱ. 8, χχὶ. 48, ΧΧΙΙ, 

ὃ---ὅ, 18, 15, 10, χχὶν. 18; Ψυάρ. 11. 1; 2 54πι. νἱῖ. 10; 1 
Κίηρβ υἱ}}. 84, 40, 1χ. 7; 2 ΟἸγ. νἱ. 2, 27, 81, νἱ!. 20 ; Νοιθῃι. 
λχ. 8, 15: “6ζΓ. χΥυὶ. 1ὅ, χχχ. ὃ; Εζοϊκ. χχ. 15, 28; Ῥβαὶὴ8β 

Ιχχυ!, δ4, ἀΔηα ΟΥΠΟΥ ρ4888ρ68.---}} [06 δἰἰθιηρίϑ ἰμαὶ πανθ ὑθθῃ 

1 566 ἔον {Πθ ῥγοοῦ οὗ {818 Ζίϊοηίλαϊ᾽ 8 ἀϊα σαΐθ ὅδοδο ἃ. ρόε]. ΟΘηΡ, 
ΤῊ. 4, Ρ. 891 βαᾳφ. ἩΡ. 4. Βαολίεηπε Ἦΐδέ. α. ρϑορυ. Βοβοῦγ. νὸπ 
Ῥαϊάϑι. }, 2, ν. 194 5θ4., δηά ᾿οησϑοίεπδενο Βοὶίτ, Ρ. 471 864. 
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ταδάθ ἴο ροΐ τὰ οὗἁἨ [818 τϑαὶ βίαϊθ οὗ {6 οδβ86, δπὰ ἴο ἀοέεπα τΠ6 
ςοηαιεϑὲ οἵ ὕλπδδι οἡ {Π6 ρατ οὗ [16 Ιϑγαθ 68, οα ἐμ6 στουπὰ 
οΥὗἨἁ ἱπιαρίπαγΥ Ὠαταδη οἰαἰπ18 [0 {Π6 ροββοβϑίοῃ οὗ ἴπ6 ἰδηά, πανθ 
θθθη ὑγονϑά Ὀγ οησδίσηδενο ἴο Ὀθ υὐΐοῦν να ἀπά ἀῃίουπααά. 
ϑ'6θ [15 θχ}ϑ]θηΐ ἰγθϑίϊβθ οα {86 οἰαἰπι8 οὗὨἩ [μ6 1Βγϑϑ ο8 ἴἰο τ} 
Ῥοϑβοββίοη οἵ Ῥα]δβεϊμα (1π 16 Ενδηρ. Καὶ. Ζ. 1888 Νο. θ---ὃ ἀπά 
10, 11, ἀῃὰ 16 Βοεοιϊτᾶσο Ζ. ἘΠ]. ἴη8. Α. Τ᾿ 1, Ρ. 4171 8α4.}, 
ἰὴ ἩΒΊΟΙ [6 ΔΗΒΊΘΥΒ 41] (Π6 οὐδ] οοομβ ἐμαῦ μαν ὑθθη οἴἶδσγοά ἴὸ 
116 βοσγίρξαγαὶ νἱϑνν οἵ 86 τηδίξοσ, ἢ οοτηρ]θῖθ βυοοθββ. ΤῈΘ 
ΘΙΤΌΥ, Ὑ ΒΙΟΔ 1165 αὐ ἐπα σοοί οἵ {πὸ σσο]ο οὐ]δοϊίοη, 18 ἰσαπάοα 
ὍρΟΏ σογίαίῃ ὈΥΘΥΟΤΒ ΠΟΙ0Π8 σοποογηίηρ οά ἀπά (86 αἰνὶπθ 
βονοσπιηθηΐ οὗ {Π|6 νου], ὙΠ] οἢ ἀγὸ οί ἀπβοσρίαγαὶ! δηα ἧστα- 
ἰἴομα]. ΤῊ ΒΌΡΡρογίοβ οὗ {8686 ῃοίϊΐοῃβ ἄθιγν α ργίοτὶ [μδὶ [890 
ΠΘΙῪ Ὄχοσίβ ΔΥ ᾿ἰνίηρ ἰηΠθαθηςο, {Π|π40 ᾽θ Ορογαίθβ ἰἢ ΔηΥ Βρ᾽ γἰξα δ] 
ΤΩΔΠΠΘΓ ΠΡΟ 186 ΘαΓ] 1 πὰ 115 ἱπμΔ  Δηΐ8; δηά {που ίοσο πλδιη- 
ταΐῃ ὑπαὶ “6 δῇ ποίζπος μοὶρ {πθπὶ ποὺ ἄἀο {ποῖ παττα (}6Γ. 
χ. ὅδ. Οπ (πο σομίγασυ, {π6 [ογά, ἔπ οὐ οὗἁ [8γ86],. ἴπ8 

ΑἸ σιν Μαΐου, Ῥγθβογνοῦ, ἀόνοσηοῦ οὗ ἴΠ6 Ποάυθη8 πὰ {Π6 
ΘΑΓΙΝ,, 15 “8 ἱνίηρ αοἀ, δῃ οἴοστιαὶ Κὶηρ᾽" (6Γ. χ. 10), γιὸ [88 
Ποῖ ΟΥΪΥ ἀοίογτηϊηθά ἴῸγ [Π6 ρεορ]ο ἐμ6 θουμά8 οὗ τον Βα ὉΠ 8 ΏΟΠ8, 
Ρυΐ [85 αἰδο ἤχϑα [Π6 ἀρροϊηΐοα {ἰπ168, 1Ππῖ ΠΟΥ βῃου]ὰ βϑὲκ 188 
Τμογὰ, 1 ΠΔΡΙΥ ΠΟΥ ταϊσῇς [866] δῇοσ λη δπὰ ἢἤπα ἷπὶ (ΒὈραΐ. 
ΧΧΧΙΙ. 8; Αοΐβ χυ]!. 20 564.}); ἃἀπὰ Ὀδολαδο 6 Πᾶ8 σίγθῃ ἴὸ 
ΕΥ̓ΘΥῪ ΡΘΟΡΙΪΘ ἁροὴ ἴΠπ0 φαυῖῃ 116 δῃα Ὀοίηρ, ροοίβ δῃὰ ἰδηάϑβ, 
τμδῇ ἐποὺ τϊρῃξ ΤΙΡΉΟΥ 86 ἔπ θηη, ἀπα ῥχοιϊηοῖθ ἐμὶν οὐση ΠΔρρ]- 
Ὠ688 ὈΥ ρ]ογγιηρ [6 παῖιο οὗ (οα, ΗΘ 888 α͵8ο [189 ρον δπά 
{6 τρῶς ἰο ἴα κθ ἀναὰὺ ΠῸμῃ ἴΠ6πὴ 4]} ἐμαὶ ΤΏΠΘΥ͂ ΡΟβ8688, δηα ἴο 
ἀοΒίΟΥ ΘΥΘΓῪ ἴσγοθ οὗ ἴθ ἔσο ἔμ θαγίἢ, Ὑβθηονοῦ, ΟΥ̓ δῃ 
οὐδβπαίθ αὔα8ο οὗ 88 ροββθβδίοῃβ δῃ4 ρἱ δ οηἰγυβίοα ἴο {Π6π|, 
(ΠΟΥ ἀἰββοποὺῦ δηἀ ἀδβρίβθ ἢἷ8 ἤδπιθ. Τὴ6 ΟἿΪΥ ἰγὰο Οοά, 
ὙὙ80 Ἰπάροβ [Π6 ϑασὶϊ τ ῖ0}} θίθση δ ν πο μδηρθαθ] τϊβάομχ δπὰ 
ΣἸσὨθουϑηθδ8, Δα τηδη 688 ἢ18. σσαῖῃ ἴῃ ἴΠ6 ἱΠΗΙοοη οὗ στοαῖ 
)υάρτηοι δ 88 τ πο 88 Ὦ15 ΤΩΘΙΟΥ ἱπ ἈΠΩΠΙΩ ογθα Ὁ] βϑηρθ σ0Ὼ- 
ἔογστθα προη 41} ἔμ σῃ]άσοη οὗ τηθη, δὰ ῥγοῃγίβοα ἰοὸ χίνο [ἢ 
Ἰαπὰ οὗ ὐδμδδῃ ΤῸΓ ἃ ροββθβϑίοπ ἴο [6 ἀδβοθηἀδηΐβ οὗ Αθγδἤδιη, 
68 800} 88 [Π6 ἱπίαΣ γ οὗ ἐῃ9 Απηογίΐθθ, το ἐΠ6η ροββθβϑθὰ ἴπῸὸ 
απ, νγα8 ἢ}, (Πα 18, δα σϑϑοιιοα [18 ἱριιοϑὲ ροϊηΐ (θη. χὶ!. 

ἴ, χν. 18---10). Ηρπορ, γγθ πιυδὲ τοραγὰ π6 ΘΧρα βίο οἵ [ἢ 
(δηδϑ}} 168 ΤῸΠ] ροββθββίοπβ, νυ θ οι τ ρ ἢν θοοησοὰ ἰο ἐπϑιὰ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. δ 

πὸ ἀουδί, Ὀαΐ ἴο ψὨϊοῖ (πον δα ἔογίαϊιρα {μον τῖρῃς ὃν {πεῖν 
το ἶβα80 οὗἁἉ (Πθῖη, ἃ8 ὈΘῚΠΡ ΔΒΒΌΓΘΑΙΥ 89 πηθοἢ δὴ οὶ οὗ υϑὲ ρα ηΐ8}- 
τπθηΐ Οἡ {πὸ ραϑγὶ οἵ (ἀοά, 48 {86 ρἱῆ οἵὗὁἨ ἴῃθπι ἴο ἐπθ 1βυβο ἴθ 
ν88 8ῃ δεῖ οὗἩ πηιηογ θα ἔανουγ. Απά {ποχϑίοσο {10 ἀθβίγαοίίοη 
οὗ τπ9 Οδπαδηϊίοβ, δηα [ἢ9 5βθίζαγε οὗ [πθ ργοροσίυ, τ Βῖοἢ ἐμὸν 
πιδὰ ΔἸϑπαίθα Ὀγ {Π6}Ὁ [0] δῃΑ τι ϊϑάθθαβ (866 [,6γ. χυῇ!. 24---28 ; 
δαϊ. χὶὶ. 239--- 81}, σσϑῦθ ροσίϑοι νυ 7080} 84.0]6 οα {ῃ9 ραγὲ οὔ {Π6 
[πτλ0}1[68, ἰπαϑίαθοἢ 48 (ΠΟΥ Πρ Ῥθθη Θομηπιδπαάθα ὈγῪ Οοά, ἰῃ 
8060 απ άβ, 88 ΟἿ Ὀοοῖκ βῆοννθ, {ΠΟΥ ογθ Ὀαΐ ΔΟΠ ΠΡ 83 ᾿πϑέ γι" 
ταθηΐβ. ὕπαἀουθίφα Υ [Π6 τηοσο μι οὗἩἨ 16 ἰαπὰ οὐ [Π6 ρμαγέ οἵ 
ἀοά ἀϊά ποὲ ἱπῃ 861 τνασγαπὶ ἴπθπὶ ἴῃ φηϊουπρ ἀρΟῚ ἃ ΨΑΓ οὗ 
Θχίθστηϊ παι οη ἀραίηδὶ [ἢ6 (ὑδῃδϑη ο8, δ Πανὶ, ἴοσ ἰμπϑίδῃοθ, 
θη ϑδιμοὶ ἢ 84 ῥχοπαϊβοὰ πὶ {π6 Κίησχάομι αἱ 1π6 οοταπηαπά 
οἵ (οἄ, ἀπά μά δηποἰπίθα εἶπα Κἰηρ οὗ 1δγδϑὶ, ἀϊ 4 ηοΐ ἔδϑϊ μ᾽ πβο] 
᾿υσύδοα ἴπ εἰαυηρ 58} πῆο νγγὰϑ {μοὶγ Κίπρ, ἐβουρῃ ἐπθ Ἰωογά 
Πιδά τοὐθοῖοα ἢ ἰτη, ΟΥ 1π ΟΡΟΙΌΪΥ 8οἰζίπρ' ἀροῦ ἴπ6 Κίηράομι, ψ ϊςἢ 
ΥΥΆ8 ῬΓΟΠΊΒΘ ἰο ὨΣ861[, Βαΐ ἰξ νγὰβ ποὶ οἵ {π6]Γ οὐγῃ δοοογά οὗ 
ὈγῪ ἐδιοὶν οσῃ ρονοῦ, [μας (ἢ ΟΠ ρθη οὗὨ [δγδθὶ τυθπΐ ποπὶ Εργρί 
ἰο ὕδπδδῃ. ΤΉΘΥ τόσο ὑσουρμξ ουΐ οΥἱἹ (μἷ8 Ἰαπά οὗ Βοπάαρθ ὈγῪ 
(86 ἀὐοάἀ οἵὗἉὨ {πεῖν ἔδυ γΒ 1 ἃ ταὶ ΠΥ ἀγα, δηὰ μ9 Θά {Π6πὶ 
ἐπγοῦρσα [6 ΜΠ] ΔΟΥ688 ἰηΐο [116 ὈΓΟτη ΒΘ Ἰαπά, 

[πῃ [89 δᾶη6 ΤἸΔΉΠΘΓ 88 Μ 865 μδα 4016, 80 (14 «[ὀὈβῃπ8 οΟΌΘΥ 116 
ἀἰγθοί οοπιτηδηά οὗ (ἀορά. Απά [ζ ἰδ ονϊάρπε ἐμαὶ {Π18 οοτηπιαηα 
νγ88 ὩΟΐ ΠΊΘΓΟΙΥ {Π6 οῇθοῦ οὔ ᾿τηαριηϑιοη, θὰΐ τγαϑ γϑαὶ δῃά νὑ6]} 
ἰουπαορά, ἔγοπῃ ἐΐιθ νἱβ' Ὁ]6 βίβηβ ὈῪ ψ ΐοἢ αοα δοϊκηον]εαρεοα [9 
Βοϑέβ οὗ [δγδ6] 88 [ιἷ5 ϑούνηΐδ, γο ψγοτα δρδίηρ ἴῃ ἢΪδ ἤδπι0 ἃπα 
δὶ ἢ]18 σΟπ Πα, δηἃ γογ6 Θχθουςπρ' ἢΐφ Πρ ίοουβ Πυαρτηρη δ, 
ΤΉ ο86 βίρτιϑ ὑγοῦθ βιιονγῃ ἴῃ (ἢ 6 τηΐγϑοῖθδ, ΕΥ̓ ψ ἢ 1ο}} τπ6 Ἰωοχὰ οὗ 
[86 Ῥ,;ὮΟΪ6 φασί ἀϊνϊ ἀρὰ {Π6 τυδῖϑιβ οἵ ἐογάδηῃ ἤρφίοσθ [δ 1βυᾳθ 109, 

οΟΥ̓ΘΥ σον {πὸ τν 8118 οὗ “ουῖοδο, Η116ἀ τπὴ6 Οὀηδδηΐϊΐοϑ ἩΙὮ ΤΘΥΓῸΓΥ 
Δηα ἀδβραῖν, 516 νν ΤΠ θτὴ δ ΟἸΌθοη τ Ἱἢ Πι81]δύο 8, πα ὑπυναχίθα 
41} {μοῖς οβογίβ ἰο σαὶ (Ὡς σἢ])άτοη οὐ [δγϑοὶ, πα] πρ “ οβιυδ 
ἴο 5]4Υ δῃὰ οχίοστηϊπαίθ συθαΐ 814 τ ΡἬ Υ παιοηβ, δηα ρῥγονθηῦς- 
ἱῃρ᾽ ΔΗΥ͂ οἢ6 ἔζοῃι βίδηαϊηρ ὃὑοίοτο ἰῷ. Ηθηοο {Π|6 ῬΡβα] πιϊδὲ νγὰβ 
ΔὉ]Ρ ἴο δαυ, “ἴποὺ ἀλάβὲ ἀγῖνα οὔ (6 ποδίμθῃ τ ἢ ΓᾺῪ πδπά ἃηα 
ΡΙαπίθάδι (Ποῖα ; ποὰ ἀἰά 5: Δἢϊορ [ἢ ρθορ]β δὰ οδβὲ ἔβϑῖὰ οἱ. 
ΕῸΓΡ ΠΟΥ ροὲ ποῖ ἴπ6 ἰαπα ἴῃ ροϑϑθββίοι ΟΥ̓ {Ἰ6ῖῦ οὐ βυγοχα, 
ποίίμον ἀϊἃ ἐμοῖγ ον τὰ βᾶνο ἔθοῖα : ὃ (ΠΥ τίριῦ Βαμα δπὰ 
{Ππ|π6 στὴ δὰ ἴδιο Ἰίρίι οὗ {Π γ}γ σουπίομδηςσθ, θθοατιθ9 ὑδοὰ Ππδάδὲ 
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δ ἴΆνου ππίο τποτη,᾿" ῬΒ. χ]ν. 2---ὃὁ. [1 πο δβγαοὶ νγαὰβ τπ9 
Ῥτογαϑά ἴο ὃ6 {Π6 Θσχθοῦϊου οἵ {Π6 ἡπαάρτηθηΐβ οὗ (ἀοὰ, [μογ [18] ἀ 
ἘΠΘΙΡ νοσϑ] 0 ῬΘΡΪΘΟΙΤΥ 1η 411} {Π 61 οἴἴογίβ ἴο ρογίοστω {π6 ποσκ 
αιϑϑίρποα μοι. ΟἸΘΟΓΆΠΥ πα οὈΘαΙθηον ΓΠΘΥ Βα υ  ἰ6α το 4]} 
106 Διγδηρθιηθηίβ οὗ ἐοβῆμα, [ΠΟῪ 58 η θα {ΠΟΘ ΠΊ56]γ68 ὈΥ̓͂ {Π9 
ΕἰΣουτηοἰβίοῃ οὗ 411 ψο 84 ΤΟΙ δἰ πο ΠΟΙ ΓουτηςοἸΒ6α ἴῃ [Π6 ἀδβοσί, 
δ ἃ ὈΥ 1Π6 ςοἸοργδίοη οὗἉ [Π6 ῥϑβϑουϑὺ δἱ ρα]. ΤΠΘΥ τοπϑυθὰ 
1ποὶν σονθηδηΐς τὰ [μῃ6 Ἰωογτὰ δὲ Εθα] δπὰ (ἀθγϊζίυθ. ΤΠΟΥ͂ 
οχϑουϊοά {πὸ θδπ ἀροη {π|0 Οὀμδδηῖοβ, 85 {π6 Ἰωμοτὰ δα οοτῃ- 
Ἰηληἀεά. ΠΟΥ ρυῃΐβπθα {Ππ6 Ὀγθϑοῖ οὗ {18 Ὀθδῃ ἱπ [Π6 οα80 οὗ 
ἈΑσἤδη δηά 8 ουδβ6, {παι ΤΠΘῪ τασηῦ ραγρα 16 81ὴ ΠῸσα ἘΠ 
τηϊα8ὺ οὗ [6 παϊϊοη. ΤΉΘΥ Ῥγοϊηβθα τηοϑὺ βοϊ θη] Υ, θη ἐπον 
᾿Δ4 οδίαϊποα ροββοββίοῃ οἵ π6 ῥγοιηϊβαά ἰδπὰ, ἐμαῦ ἐΠ6Υ ποῦ]ά 
ΤΟΠΟΌΠΟΘ 8}] ἸΔοἸαίγυ, πὰ βοῦν πομθ θαΐ «Θῃονδῇ {μοὶ αοά, 
84 ΠοαυΚθη ΟἿΪΥ ἴο ἢΪ8 νοῖςσθ.0 Απαὰ [ΠΟῪ βοσνϑὰ ἔδο Ἰωογὰ 4]]} 
16 ἀαγβ οὗ «“}οβϑῆπα, ἀπά οὗἩ 6 θ᾽ ἀθγῦβ ῃδῇ βαγνίνοα ἢϊπὶ, Ὑ8ο 
ΚηΘΥ 411] [6 ψγουκβ οὗ [Π6 Τωοτά, {Π8| 6 ἀϊὰ ἴο [18Γ86]. 

ΤῊυΒ {πΠ6 ὙΠ0]6 οὗἁ {Π|0ὸ σοῃΐοηΐβ οὗ οἿΓ ὈΟΟΪΚ ΠΠΔΥ Ὀ6 ἰγδοθά ἴο 
[18 σομ γα] ροϊηΐ ἴῃ ΜὨΪΟΝ {ΠΕΟΙΡ ΠΙῪ ἀπά ἐγαϊῃ ἀγΘ Δρρδγθῃΐ, 
116 Β υἹ ΚΙ ρ᾽ τη ϑίδιοη οὗἩ [6 8816 6, ΠΟ] Π688, ἀπ ΤΉΘΓΟΥ͂ οὗ 
Οοά, 'π ομα σταπά ονϑῃΐ ἴῃ {Π6 Πἰβίουυ οὗ [πὸ νου]Ἱά. ΗΒ 2ιϑέϊοθ 
18 γουθα θα ἱπ [π6 οα80 οὗ {π6 Οὐδῃδδηϊΐοϑ, ἢ18 πιόγον ἴῃ ἐμαὶ οὗ 
[ἢ 15γ8 6168, ἀπά {86 λοίῥπ688 οὗ ἴπ6 οπηπ!ροίοπὶ (ἀοά 18 τηδα9 
ΤΔη δὲ πῃ μοί, ἴῃ 1Π6 σ486 οὗ [πΠ6 Ομὀῃμδϑηϊῖθβ οὐ Βοῖλ ἱπαρ- 
τηθηΐ [6], Ὀγ Ἐπ ἷν ἀοβιγαοίίοῃ, ἴῃ {Ππαὺ οὗ {Π6 1βγ86 1168, ὙῈΟ ὝΤΟΥΘ 
οἤοβθη ἴο δοχπητηυπῖοη σἱτἢ {μ6 Ιμογὰ, ὈΥ {μ6 βδῃοῦβοδίίοη οὗ 
{μοῖν 118, 88 βθθὴ ἴῃ {Π|0 [ἈΠ] ρου οσπδηςθ οὗ [Π6 ὑγοΟΥΚ αϑϑρηθά 
ἴθ. Βοίὰ οοπιγθαϊοά το [86 Βοποὺν οὗ (οά, ὈΥ Ῥοῖὰ ἷ8 
ὨΔΙ16 γγ88 σ᾽ουβοά. 

ὃ ὅ, ΕἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΙΡΒ. 

ἘΠ σαθια ΟὙΤΙ ΘΧΡΙΔηδΕ10 1 ᾿ΌΓ, οβαδο, Ορογὰ ϑ υτίδοθ, νοὶ]. 1. 
ΤΠΘοάογοῖὶ αυδοβέϊοῃ 68 ἴῃ “οϑαδη), Οροσα, νοΐ. ἱ. Εὰ. β'οῃυ]Ζθ, 
Αὐγο]. ΑὙρτιδη: αυϑαοδβίϊοηθϑ ἴῃ 110 Υ. “9}ο8886, ΟΡ. ν. 8, Αηῦ- 

ψγοΥ}, 1700 [0], 
Ἡ. 8.4]. Φάγοῖὶ (ΒΒ Αβοἢ) οοτμαθηΐξ μοΌγΓ. ἴῃ ΠὈγ. 9 ϑβιδα, οἰς..) ἰδ, 

ΥΟΥΒ, ἃ 0. ΕἾ, ΒγοΠπαυρίο οί, 1714, 4. 
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«7ο. ΟὐΑἸ ΥἹΠὶ ΘΟ ΘΓ ΑΥΊΪ ἴῃ ΠΠΡτοΒ Μοϑὶβ πος πο ἰπ ΠΣ χατα “0886. 
Απγδῖ6]. 1667 [0]. 

Νῖ΄ς. ϑδγαγίβ, οοπηπιθηΐ. 1η ᾿1Όγ. “ο8π886, εἰο. Μορ. 1609, νοὶ]. 
ο΄ ἦν 0]. 
Ἀπάγοαβ Μίαδβι 8, οϑιιδθ ἐπ ρογϑίοσβ ἢἰβίοτία 1] πβέγαΐα.Ό Απί- 

ΜΘΓΡ. 1574 [0]. 
1αν. ΟἸγίγδοὶ 'ῃ Ὠιβίοσίαπι }ο8886, οἷς.) ἜΧΡ] Ισδ ΟΠ 68 11 188ϊ π86. 

1108. 1692 [0]. (ςοπίαϊ πη ἃ ῥγδοίϊσαὶ Ὄχροβιίζοη οὗ ἔμ6 Ἰοοὶ 
ἀοοίτηδο ρῥγδθοϊραὶ ἴῃ ᾿ϊβίογία «οβδα οὔβθγνδπα!). 

“΄. Α. Οϑαπάοσ, σοτασαθηΐασίιβ 'ῃ οβυδ Το. 1681 [0]. 
4“. ΟΜγῖβί. ἰβίῃηρ δχογοϊζαϊοπθθ ἰβέοσίοδο ἴῃ Ῥϑηξαίθαοματῃ οἱ 
συ ΨΦοϑαδθ. ορίοιῃ. 1688, 4. 

ϑεῦ. ϑοληιάι, Αὐυποίδιοηθβ ἴῃ 107. «Γοβαδο, ἀρρθῃάθά ἰο Ηἷβ οοῃι- 
τηθηΐ. 1) 686], οἀ. 2. Ἐτοΐ, 1692, 4. 

ΟΕΒΙΤΙΟῚ Κ΄ΑΟΒΙ, σοηίαϊηΐησ Απποίαία ἴῃ 110γ. Φοβαδο, ὈΥ ϑοδ.. 
Μαπϑίον, 1ν. Ῥαίαδίιιε, ]ε14. Οἰαγίιδ, 4. Μαδῖωδ, 0. Π)νιιδίιϑ 
δηά ἤιισο αγοίϊιιδ, νοὶ. 1. 64. 2. Ετςοξ, 1696 (0]. 

ΘΥΠορβὶβ ΟΥ̓ οοσιτ, οἷο. Δάοσῃ. ἃ Μαίίδ. οῖο. ἙἘτεοξ, 1694, 
νοΐ. 1. 4. 

Οογη. α 7 αρίάθ, σοταπηθηΐαυ, ἴῃ «οϑαδη, οίο. Απένογρ, 1718 
[ο]. 

«70. Οἰονϊοῖ, Ὑοἰοτὶβ Ταβι, ᾿ΣΌΥῚ Ἠἰδίογῖοὶ, οἷς.) δα. πον. Τ δ. 1788 
[ο]. 

Αὐσ. Οαϊηιοί, (ὐοταταθηΐαῖσο [ἐΐογα] δὺσ 16 Ὑ, Ταβί.---ὐοβυό, 168 
ρε8, οἷο. Ῥατγῖβ, 1711, 4. 

«7. Παυ. Μὶολαοῖδδ, ΑἸτλουκαηροη ἐὰν ΤΠ ]ϑῃχίθ, ἀρροπάρα ἴο 
ἢἷ8 Οογηδη ἰγαηϑαίΐοῃ οἵ {89 ΟΙά Ταοδβίδμμθηὶ. ΤῊ. νυ, 1. 
αδιι. 1774, 4. 

«7ο. Ολνῖδι. ἔγὶά. ϑολιυϊειὶ β΄ μα ἴῃ οι. Ταβί. νοὶ. 11. Νοσιη. 
1184, 8. 

ἘΣ ΧοΟρΘΏΒοΠοΒ Ηδηαθαος 468 Α. Τοβίαπιοπίθ. Ῥατὶ 1, δηπὰ 
Ναοβίγαρο ἴῃ 116 δά Ῥατί, 1,ε1ρ2. 1797, 8. 

1λααά. Απί. 76» 686.) ΔΙὉΤΔΟΥΚΌΠρΘΗ Ζα (ΟΣ νον 7 οηι. υ. Βγοπίαπο 
τππὰ 1ῃπὶ Πποσϑῦβρ. Η61}]. ΒΟΒΥ ΗΕ ἀ68. Α. Τοϑὶ, ΤῊ, 11. Βά. 1. 
Εὐκῇ, 1801, 8. 

1}. “. γὺ 1). Μαινον, (ὐοτατηθηίαν ὕἄδος ἀα8 Β. Δ“οβυδ. διαί. 
1831. 8. 

ιν. ἔν. (αν. Ἐοδοηπιᾶίϊονὶ ϑομ 1 ἴπ εἰ. Τοϑι. Ῥ. χίὶ. νοὶ, 1 
“ οβύδηι σοΠπθηθ. [12}08. 1888. 8. 
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ΟΟΝΟΌΞΕΘΤῚΙ ΟΕ ΤῊΕΒ ΠΑΝῸ ΟΕ ΟΑΝΑΑΝ. 

Αϑον ἴῃς ἀοδίῃ οὐ Μοβοϑβ, “οβίιυδ 18 δοοτωσηαπ θα ὃν ἐπ 1, τὰ 
(0 οοπάποξ [16 ρΘΟΡΪ6 οὗὨ Ιβγδϑὶ ονϑσ ἴδ “ογάδῃ, [8 ΚΘ ροββοϑβίοῃ 
οἵ {π6 ἰαπὰ οὗ (δπδδη, δηὰ αἰν!άθ ᾿ὰ διιοηρσδὺ {Ππ6 ἐγ 68 οὗἉἨ 18γ86]. 
ΤῊ ΘομπηΔ 4 18 Δοσοιρϑηϊοα Ὑἱἢ {Π6 Ρῥτοηδα ἔπαὶ 1 ἢ6 
οὔϑογνϑβ ἐπ ἰανν οὗ Μοβϑβ, ἴῃ 1μογὰ ὑ1}} θ6 τι πὶ, ἀπ σσονσῃ 
41} Πὶβ υπάοσίακίηρβ ἢ 5ῸςΟ688, ΟΠΔΡ. ἱ. 1---9. «“οβῆυα {θη 
ΤΩΔΚΟΒ. ᾿πηΠηθάϊαῦθ ρΥΘΡΑΓΔΓΟΏ8 [0 ΟΔΥΤΥ οὐδ {π6 σοτμηιδηά, (α) 
ΒΥ͂ τομυϊπαϊηρ ὑμ6 ἔννο ὑσῖθαβ ἀπά 8-84}, ἴο γβοπι Μοβθα μιδὰ 
ϑνθη [Π9 Ἰαηά ΔἸΤΟΔαῪ σΟὨαπΘΓΘα οἡ ἴδ6 οαϑὶ οὗ ἔπθ ογάδῃ, οὗ 
ἔΠ6 ῥγοῃῖβα ΠΟΥ δά τιδάθ ἐο πἰπὶ ἐπΠαΐ ΠΟΥ που ὰ τηδγοῖ 1 
ΓΠοῖν Ὀγο ΓΘ δοΓοβ8 [6 Υἰν ΟΣ, ἀηα Π6ρ ἴθι ἴο σοπάθοῦ (δ- 
Πᾶβη ; ΜΟΙ ΡῥΧΟΠΙΪΒ6 (ΠΟῪ ΤΟΔΟΙΪΥ Θηραρσθ ἴοὸ ρϑγίοστω, Ἵμδρ. ἰ. 
10---18 ; ἀπά (δ) ὈΥ βομάϊηρ Βρὶ68 ἴο Ψ σίομο ΠῸπι {116 σδρ αἱ 
διππι, ἰο ἀχρίοσο ἔδ6 Ἰαηα ἀπά δϑοοσίδίη ὑπὸ αἰβροβιεοι οὗἉ 118 
ἸΠ Βα  δη 8 (ΟΠ Δρ. 1.) ΑΙΘΕ {Π686 ΡΓΘΡΑΓΑΓΟἢ8Β ἴΠ6 Ῥ6Ορ]6 Ὀγθακ 
ἋΡ {ΠοῚΣ Θποδιηρτηθηῦ ἴῃ μι {{π|, ρ858 Πγουρ] [π “ογάδῃ, ἀπά 
ΡἰΔοἢ ἐποῖν ἰθηῖ8 ἴῃ ΟἽ] (οδδρ. 11}. ἀῃὰ 1ν.) Ηδχο, ου {πὸ Ὀογ- 
ἀ6Γ8 οὗ {π6 Ῥσοζηΐθϑϑά ἰδῃά, [ΠΥ ἃ΄Θ αραΐῃ δάμη οα ᾿πο οονθηδηΐ 
τὶ! 186 Τμογὰ, ὈΥ [86 οἰγουχηοϊδίοῃ οὗ 411] {8:6 τ ]68, Ὀσσῃ πῃ [Π6 
ν] ΔΘ 6585, πα ἃ δοϊθεηη οϑἰ οδγαϊίοη οὗἁ 0110 ῬΆβϑουϑὺ ἱπη} 6! ]Ὺ 
αἴουνγαγὰβ (οπαρ. ν. 1---12). Φοβῆπα 18 ἐμθῃ ΟΠ06 πιοτὸ θῃ- 
ΠΟΌΓΑΡΘΑ ἴο δηΐου ΡΟΣ [89 οοπαπαδί οὗ ἐπ 18π4, ὈΥ {ΠῸ ἀρρϑδγ- 
8ῃς6 οὗ Δῃ δηροὶ οὔ {πὸ Ἰωμογὰ, Ἃ8 ρυΐῃοθ οὗ {Ππ6 στην οὗ Ψεϊονδῇ, 
Δα σΟΠΠ 6 ΠΟ68 ὉΥ ἑδκίηρ “6γῖσῆο, τυ μ]οἢ 6 ἀθνοῦθβ ἴο ἀδβίταο- 
ἐἰοη (ἢ Δρ. ν. 18---ν!. 27.) ΤᾺΘ βαγΈ ΠΟΥ ρτόρτοββ οὗ ἢ18 ΥἹοίουυ, 
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Βουγανϑῦ, 18 βίορροα Ὁ ἃ ββοσί ἐΐπηθ ΕΥ̓ {86 8ἷπ οὗ Αοἰιδῃ, ψἢοὸ 
[4 Κ68 βοιὴθ οὗ π6 ἀδνοίθα {πίηρβ; δῃά [Π8 β:η8}1 ἴοσγῃ οὗ Αἱ 
σδηποῦ θ6 σοηααογθα {11 {π6 οαγβο Ὀγουρηῦ ὌΡοη ἐπ6 ρῥθορὶθ 
ἘΠγουρὮ 1Π|18 81 18 τοιηουθα ὈΥ 6 ρα μιβῃσαθηΐ οὗὨ {Π|6 οὐ πα] 
(οΒδρ. νἱϊ.----ὐῦϊ!. 29.) Α,Α8 βοοὴ 88 [}ϊ8 ἰονῃ 18 ϑκθη, οβῆυδ 
αὐνϑηςοβ 10} [Π6 ρϑορίθ ἴο ἴπ6 τηουηΐδ!η8 Εθ8] δηὰ (ἀϑγ!Ζίπι, 
τι ἢ6 ΤΥ {Π6 ΓΘ ΣΘΠΘῪ [Π6 σονοπδηῦ ΠῚ ἴμ6 Τωοτά, ὈΥ Ῥχο- 
οἸαϊτηΐηρ [Π6 Ἰανν 'π ὑπ Ἰαπά οὗἩ ὐδῆδϑῃ, δοοοσαίπρ ἴο ἴΠ6 οοπι- 
τηϑησηηθηΐ ΒΟ ἢ [Π6 Τωογὰ μά σίνοηῃ (0 Μοβοβ (οδρ. γ1}]. 80 --- 
85.) [18 ποῦν ἕο 1π6 Εγϑὺ ἐπιο ἐμαὶ 1ΓΠ6 ΟΠ δ ἴθ8, Ὑγ}10 ὙγῸ ΓΘ 
τ σόν ἱπίο ἀαβραὶν ὈΥ {Π|6 τα ΐγαο 168 τορι αἱ [86 ογοββδίηρ οὗ 
{π6 Φοτάδη απὰ αἱ [Π6 131] οὗ “΄ογῖοϊο, ππὶΐθ ΤΟΙΣ ἔΌΓΟΘΒ [ὉΓ 8 
σομηδίποα γοβιβίδηοθ ἴὸ ἰῃ6 [5Γ86}168: ὙΠ11|8ὲ ΟἸθδοοη δά (ἢ 6 

αϑϑοοίϑίβα [ον 8 Γαϑοσὺ ἴοὸ ἃ βἰγαίαρθϑ, γΥἢ]οἷ 18 80 ΓᾺΓ Βα οΟ 655], 
(μαὐ {ΠΟΥ ἀτὸ βανϑα ἔτοπὶ (16 ἀοβίγαοσίοι ὑπο ἔθαγοα ἢ ὑποιρῇ 88 
ΒΟΟῚ 885 {86 ὑΥὙοκ 18 ἀἸβοονογϑά, ἐΠΘῪ ἃγθ βθῃη θηοθα ἴο ΡΟΓΌΣΙΣ [ῸΣ 
ΘΥΟΡ ὑπ ραγί οἵ {Π6 τυοῦκ οὗἩἨἁ [Π0 βαποί ΔΎ ΥΙΟἢ τγὰ8 δδβϑὶσηθα 
ἴο βἴανϑβ (Ἕἢδρ. 1χΧ.)ὺ Τδδ Κὶπρ οὗ Φγιιβαίθηι, αἰάἀθά γ ἴΠ6 Κίηρβ 
οὗ {86 βου, Ὀοβίαροβ αἱθθου, δαΐ «“οβῃπα ἀοίδαίβ {Π6 4]1164 
ἸΠΟΠΔΙΌΝΒ, Δα Ρυγϑ68 {Π|οχ 1111] ΓΠΟΙΣ ΔΥΎΩΥ 18 ΟΟΤΩΡ]ΘίοΙΥ ἀ6- 
βἰγογοὰ ; 86 {ῆθῃ ἰβδῖθβθ ἃ βϑυῖθδ οὗ ἰογι ῆθα οἰἰ1685, Ὀγθακβ (9 
ῬόνΣ οὗ ([Π6 Οὐδπᾶδηϊδβ ἴῃ ὑμ6 ψοἷθ οὗἩ (86 βουίποσπ ρατγὶ οὗ 
Οδηδαπ, ἀπά ἴῃ ὁΠ6 σδηιραῖρτι ΘΟμαυθβ 1Π9 Ἰαπὰ ἤοτα Εἴθθοι ἴο 
ΚΔ οΒ-Βασπθὰ δηα (ὐᾶζᾶ (ΟΡ. χ.) Αἵ ἰθηρίῃ ἃ ρϑμοσαὶ δἰΐδοκ 
ὌΡΟΣ ἴβγδ6] 18 οοῃοουίβα Ὀγ 86 Κίῃρ οὗ ΗδΖοῦ δπὰ {8 οἵμοῦ 
Κίηρβ οὗ [86 πουῖῃ ; θαΐ ϑνθῃ {18 ΔΥΊΩΥ, ὕουτ 019 88 118 ἨΟΥΒ68 
8Π ἃ ΤΠαγίοίβ τηΆ 6 1, οδηποῖ τ] Πδίδπα [86 ρϑορὶε οἵ ἀοά. Τὴ 
8164 Κίῃρβ ἀγὸ ονοσίῃσονηι Ὁγ [μά Κὸ Μογομ, {πὸ διρίεῖνοβ 800 
Ῥυϊβαθά δηἀ 5161, δῃα {Π|6]Ὑ οἰδ68 δ ἰδκθῃ (ΟΡ. χί. 1---15.) 
ΤΠυ8, ἴθ ὕνο σαπηραῖρη8, ὙΒΙΘΝ ΟΟΟΌΡΥ ἃ ΘΟὨΒ᾽ἀογαθ]6 ἐΐπ16, 
“9 οϑῆυδ σΟΠαΌΘΥΒ ἴπ6 ᾿Π01]6 οὗὨ ἴπ6 ἰαπὰ οὗ Οδπδβϑῃ, δῃὰ ὄδυθῃ 
ΘΧΡΟΪ8 {πΠ6 ἀγοδάθα Απακὶπι ΠΌσΩ πὸ τηουπίαϊηβ οὗ ΦπἀΔῃ ἀπά 
Ιβγϑθὶ, Απά μανίπρ' Ὀγουρηῦ [Π6 γγὰΓ (0 ἃ ο1086 ἢθ 18 ἴῃ ἃ ροβίἐἴοῃ 
ἴο Θηΐοῦ ὑροη [86 αἰν βίοι οὗ [89 ἰαπά (οδδρ. χὶ. 16---28.) 



ΟΒΑΡΤΕΒ 1. ]---9. 0] 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 

ΦΌΒΗΌΑΛΑ 15 ΟΟΜΜΑΝΘΕ ΒΥ ΤΗΝ ΤΤΘΒ ΤΟ ΟΕΒΟΒΒ ΤῊΣ 9ΟἙΑΝ 

ὝΙΤΗ ΤῊ ῬΕΟΡΙῈΝ ΤΟ ΤΑΚῸ ῬΟΒΒΕΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΤΑΝῸ ΟἿ 

ΟΑΝΑΛΝ, ΑΝῸ ΤΟ ΟἿΨΕ ΙΤΤῚ ΤῸ ΤΗΞ ΤΕΙΒΕΒ ἘῸΝ ΛΝ ἹΝΗΕΕϊ- 

ΤΑΝΟΕ (ΥΕΒΒ. 1--- 9), ἨῈ ΜΑΚῈΒ ΡΕΒΡΑΒΑΤΙΟΝΒ ἘῸΒ ὉΟΙΧῸ 
80 (Υ. 10---18). 

γνυ. 1--0. Το86 ψεῦβο8 οοηίδὶη ἴδ ἱπίσοάποίίοη ἰὼ {9 
σι 916 ΡοῸΚ. Φοβῆσδα, ἐμ6 βοὴ οὗ Ναυη, Ὑπὸ μαὰ Ὀδθῃ δἰ γοδάνῦ 
ΔΡΡοϊπίβα 88 6 βσοοββοῦ οὗἨ Μίοβϑϑ, γβοϑῖνϑϑ αἰ ΓΟ 0 }}8 ἴτοταὰ 1Π6 
1,οτὰ, δος {π0 ἀθαῖῃ οἵ Μοβϑβ, ἰο δηΐδὺ Ὡροὴ ἢΪ8 οἰΐοθ δηά ρσο- 
οοοὰ ψῖῇ [Π6 ῬΘΟΡ]6 Δ γῸ88 ἔπ 6 “Φογάδῃ ; δπα αἶ8ο ἴο ἰβῖζθ ροβ868- 

βίοη οὗ ἐπ6 8016 οὔ 1π6 απ οὗὁἨ (ὑδῆδδῃ, νοῦ Πδά Ὀδθη ῥχὸ- 
τηϊβοα το ἴΠ6 ἔΔΓΏ6Γ5, δηα ρογίοη [δ οὐ 88 8 ΠΟΥ] δ πο Θ διηοηρσϑί 
18 8018 οἵὗἉ ἰ5γα]ϊ. Ἐδσ οδίδ! 8 αὖ [9 βᾶπιθ ὕϊπ|0 8: ΔββΌΣΔ ΠΟΘ 
(δὲ 6 5}.4]] τϑοοῖνθ νη 6 δϑ8ιβίδῃηςθ, δη ἰῃαΐ 411 18 ἀπάοι- 
ΚΑΚΙΉρΒ 8}|4}} 06 βισοθβϑῃ] ; ἐΠ|6 ΟΠ]Υ͂ οοπάϊτοπ Βεΐπρ {παὲ ἢθ 
81.411} ΟΌΘΥ π6 ἴανν οὗ Μοβοβ Ὑἱ ἢ ΒΘ] δηὰ Ζεα]. Υ. 1]. 
ΤΠ σνογάβ, ΚΓ Απὰ 11 οἄπηθ ἴο ρ488 αἴϊον 1Π6 ἀθαῖῃ οὗ Δίοβοβ, [Π6 
βουυϑηΐ οὗ Φο μον ,7 βεαῦνο ἴο οοῃποοΐῖ {86 Βοοκ οὗ Ψοόβῆινδ νὴ ἢ 
{π6 Ῥοηϊαίθαο, ἐπουρ]ι ποῖ 80 ΟἸΟΒΘΙΥ 85 ἴο 50} {Π|6 ᾿ἸΠΙΈΓΘΠΟΘ 
μια {ΠΟΥ τὸ Ῥγοάποίομβ οὗἉ [88 ϑᾶτηθ διΐμου. “ΣΤῊ Ὑἰο αὶ ἰ8 

186 ἔογπι ογά ΠΥ δἀορίοα ἱπ Π ΒΟΥ (868 ΤΩΥ̓ ΟΟΠΙΠΙΘΗ ΔΙ οἡ 
1:6 ΒοοΪκ8 οὗ Κίηρμβ, Ρ. 2) πη τ ΪῪ “' Θβί ἢ 150 68 ἃ σΟΠΠϑοίίοη, ὈΥ͂ 
ΤΊ681}8 οΟὗἩ [Π6 οι ρ δίς ὁ ἀπά, ὶυἢ ΒΟΙῚΘ ῬΓΘΥΙΟῸ8 Οἰτοιπιδίδῃοθ 
(Παὶ 48 οἰἴποῦ δἰγοδυ Ῥθθὴ τῃθηθοηθα ΟΥ̓ 18 Βυαρροθοά ἴο 6 
Κηονη, (ισαϊά, δὐδῖ. Ἰμοῃγθυοῖ ἄγ ΗΘΌΡ. ὥὄργδομο, 1844, 
δ 221 0.) 6 οοπποοίΐοῃ ἴῃ {18 οᾶ56 18 ἃ}} {116 οἰ οβϑυῦ, βῖποϑ [ἢ 
Βοοκ οὗ Πϑϑυ ΘΓΟΠΟΙΏΥ ἰθστηϊπαῖθϑ τ ἢ {Π6 ϑοσοὰηΐ οὗ ἴΠ6 ἀθαίῃ 
οὗ Μίοβεβ. ἊἌεν ἰδ ἀφαίλ ὁ Μο868, ἴ.6.γ) αἱ ἴπ6 οπὰ οὗ {πΠ6 {ΙΣΕΥ 
ἄλγϑ8, ἀυτγίηρσ ἡ ὶοἢ ὑπ6 Ρ6ορ]θ πηουγτθα ΤῸ ἢ18 ἀθδίῃ ; 866 δι. 
χχχὶν. 8, ΣῊ ἼΩΝ δ ποὶ ἃ ροηθγαὶ δχργ}βϑβϑίοη, Δῃ}]18ἃ [0 αν 

Ρΐουβ πΠΊ8ῃ οὗ ἔγῃιϑ ῬΟΙΞΕΙΡΡΟΓ οὗ σοἄ, 45 ἐαυϊνα]οπί ἴο ΓΤ Ὁ 

ΟΥ̓ ὈΥΤΟΝς ΝΕ» δα} ᾿παάϊοαίο8 Βοπιθ πλ68 9ὁπ6 ]1Ὸ οΑΥτἶ65 οὐ, ΟΣ 
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8 ΘΠ ἀσα Ο Τρ ἴ0 ΟΑΥΤῪ οὐὐ ἐπ6 σθηοΓΑὶ ν}}} οὗἩ (ἀοὰ, δὲ οἴΠΟΥ 
ὉΠ68 Ο6 γῶῆο ἢδ88 Ὀθθὴ οπαγροά 1 πα Θχϑουςοι οὗἁ βοῖλθ 
Ραγ οι]αν ἀἰνὶπο σοπιπιαπ. [1ἢ {Π6 σψιάθϑὺ 86ηὴ86 {Π6 θυ θἢ8 
8δη4 {Π6 Θαυίῃ ἀγὸ οδ]]θὰ βογσνϑαπὲβ οὗ “ϑῃονδῆ (8. οχίχ. 91), 88 
Πανίπρ Ὀθ6η ογθαίθά ἴο δοσοιρ] δῇ (Π6 ν“}}} οὗ ἀοα δπά ἀδβοΐαγθ 
ΗΐΪβ ρσίοτγ. [Ιἢ 4 δ᾽ πη αν 8686 «6 ῃονδῇῃ 94118 0 Ὁ [18 βογναπὲ 
(Ψοῦ 1. 8, ἰϊ. 8, ΧΙ. 7, 8), Ὀϑοδαβο τπγοῦυσπους ἢ15 τ Πο]6 Ἰ1ἴ8 ἢ 
βουρηῖ ἰο ρογίοστῃ [Π6 ν1}] οὗ {πΠ6 ωογσὰ. Τῆηο σμ] άγοη οὗἁ 1ατϑοὶ 
ΔΙῸ παηιοὰ ὈΥ͂ (σοα ἢΪΐ8 Βογσνδῃΐβ, ἴῃ 8 58{1}} Πρ ΟΣ 56Π86, 88 1Π086 
Ὑν Ποπλ ἢ6 84 Ὀτουρὰΐ ουαὐ οὗἉ [π6 ουβο οὗ θομάδρο ἴῃ Εργρῇ, πὰ 
Πα οἰαναίοα το {Π|Θ γδηκ οὗ ἢ 8 βουνδηΐβ, ῃ18. ῬθΟΌ ΑΓ ἰγθαβα γα, ἃ 
ΠΟΙΥ Ρϑορὶε (ἔχ. χῖχ. ὅ 864.}, πθυῦ ἴο 6 ἴπ6 βούνδῃπίβ οὗ ϑῃΥ͂ 
Ἰη8 δραΐῃ (1μον. χχν. 42 δὰ 55.) Βαΐ [118 {Π||6 18 ΔρΡ] θα 81}}} 
ΤῊ ΟἿ ΘΙΏρΡ δύ Δ }}ν ἴο (α) [6 Πθανθη]ν ΒΡΊ ΓΙΓ8 ὙΠῸ Βα ῦνθ ΕἾ τη, ἱ.6., 
[Π6 8ηρε]8 (οὐ. 'ν. 18); (ὁ) ἴπ6 ργορῇθίβ, σσθοτὰ {Π6 Ἰωοτὰ 8Ρ- 
Ῥοϊηίοά (ο Ὀ6 {{π Βρθϑοΐδὶ τηθϑβθηροῦβ οὗ [18 ψοσὰ ἴο ἢ18 ῥθορίο, 
8ΔΠη4 ἴο ψοτα 6 ᾿πιραγίθα ἢ18 βρισῖς ( 6Γ. υἱἱ. 258, χχυὶ. ὅ, ἄς. ; 
ἌΤΏΟΒ 1]. 7; 2 Κἴησβ χυῖ. 18, 28; ΤΔη. ἴχ. 6; ΕΖγβα ἴχ. 11); 

(6) Ῥαγίϊουϊαν ἱπαϊ νι α}8, δα ἢ 88 τ[Π6 ῥτόρῇοὶ 1β8618}} ([8. χχ. 8), 
ἘΠΙακῖτη τΠ|6 τη ϊπιϑῦον (18. χχὶϊ. 20), Ζογαῦθαθοὶ] (Ηδρσ. ἰϊ. 82), ἀπά 

ΝΟΟΟσΒΔάποζζασ (6 Γ. χχν. 9, χχυῖ!. 6, χΧ]. 10), 411} σι τοίδ- 
ΤΈΠΟΘ ἴο βρ6ο᾽αὶ σΟΠΙΓ, 5810Π8, γί ἢ ΠΟΥ Πδὰ ἰοὸ Θχθϑοιΐθ 1π [ἢ 6 
ΠΑΙῚ6 οὗ [π6 ωοχα ἢ (ὦ) Κιηρ ἨἩδοζοϊκίαί, 85 Ἐποοογαῖῖς σον (2 

ΟἿν. χχχὶΣ. 16); (6) 411 15γϑθὶ δ8 ἃ παίΐοῃ, ὁῃ δοοουηὶ οὔ 185 
αἰβοϊίοη ἐο Ὀ6 {π6 ρβθορὶθ οὗ αοά (15. χὶϊ. 8, χἰῖν. 1,2, ἄς.); (9) 

1η6 Μοββίδἢ 1} γοίδσοποθ ἴο ἢΪ8 Δρροϊ ηἰτηθηΐβ 85 θάδοθιηον οἵ 
1βγδθ] δπὰ ἃ Ἰσηῦ ἰο [86 (6 η}1168 (15. χ]Ιὶ, 1, χ]ῖχ, 6, ἄς. ; Ζοοἢ. 
11. 8.) Ι[μβῈ]γ, Ἑ μονῇ ἠδβισπαῖθα, 88 18 βογναπίβ, Αθγδῆδαι 
(ὅϑφη. χχνΐ. 24), Μοβοβ (Ν αηι. χὶϊ. 7---ὃ ; “οβἢ.1. 2,7; 2 Κὶπρϑβ 
ΧΧΙ. 8), δηά Βανι (2 ὅδιῃ. 11}. 18, υἱῖ. ὅ, 8) οοραγθ 8. ἰχχχίσι 
4. 21; Ψ6Γ. χχχιϊ, 21, ὅο.); δπὰ βθποθ ἔπ β8π)6 δρραὶ ἰβίϊοη 18 
οἴθῃ δρρ]θά ἰο ἔποτὰ ΕΥ̓͂ οἰπαγ8, ἔπ8 ἰο ΑὈταθδῃ (8. ον. θ δπὰ 
42), ἰο θλανὶά (8. χυὶ!. 1, χχχνὶ. 1, Ιχχνἱ!. 10; 1 Κίηρβ νἱ!. 
60; 2 Κίηρβ ν|ῖ]. 19), ἀπὰ ἴο Μίοβεοβ 80 γσθαυθηι {Π8ἱ 10 ὈΘΟΔΠῚΘ 
ἢ 8 γαραϊαγ οὔ οἶα] 1116 (β06 θαι. χχχῖν. δ; Ψοβῇ. 1. 1, 18, 1δ; 
1]. 81, 88, ἰχ, 24, χιὶ. 15, ΧΙΪ. 6, ΧΙ]. 8, χὶν. 7, χν!. 7) χχῖ!. 2, 
4, ὃ; Ῥβ. ον. 26; 1 Κίηρβ υἷϊ!. ὅδ; 2 Κίῃρβ χνι. 12; 2 Οἢγ. 
, 8, χχὶν. 6. Τῆι ᾿Ἰδίου νυ ο 9 4180 186 Ὁ Ὄμπ ἼΣ ( Οἰν. 

νἱ. 84; 23 ΟἾν. χχὶν. 9; Πδῃ. ἰχ. 11; Νϑῆ. χ 80). ΤΠ {{1|6 18 
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ΟΗΑΡΤΕΕ . 1--9. ᾿β8 

οὔθ οὗ στοδί ΒΟΠΟΌΥ, Ἔχ ργοβϑῖνα ποῖ ΟὨΪΥ οὗ ἴπ6 ορεάϊεποθ τθη- 
ἀογθὰ ἴο (οἀ, Ὀὰΐ αἷδο οὗ ἔπε οδοῖοε τιδάθ ὉῪ Θοά, δπὰ οὗ μιἷ8 
βρθοῖδὶ ργοίθοϊίοῃ ; βῖποθ ΟὨΪΥ ἢ6 οδῃ Ὀ6 [89 βεγνδῃΐ οὗ ἀοα σῆο 
[88 τοοοεῖνϑα ἤτοι 86 1ωοσὰ Πἰπηβοὶ  Ροῖἢ [9 δρροϊπέτηθηΐ δηά 
1πθ πᾶῖηθ. ΑΒ α βιδπάϊηρ οβῆοϊαὶ {{{|16,. ““βοσυδῃΐ οὐ {86 1ωμογά ἢ 
ἀοηοῖσδα {6 ἰρίιοϑὲ αἰ στιν ΥΒ] ἢ σου] Ὀ6 σΟηἤουσθα ἀΡΟῚ ΔῺΥ 
τηοσία] ἰπ [6 [ποϑογϑου. Ηρθῃσςα, ἃ8 ΜόΒ68 Πα ρτγονυϊουβὶυ σϑοοϊνοά 
(ῃϊ5 {1|6, 18 γγὰ8 8150 σοπέοστοά ὑροὴ “οϑῆθα ᾿ἰβ8 Οἤοβθη 80 ςθ8- 
ΒΟΣ δῃά {Π6 βη 5 6 Ὁ οὗ Ὠ]8 σοσκ (ΟΠ ΔΡ. χχὶν. 29, δῃὰ Ψυάρσ. 1]. 8). 

7λὲ ],νὰ δραΐθ υἱπΐο «οδλιια,---- π ὨΘ ἢ αἸΓΘΟΙΪΥ ΕΥ̓͂ δὴ ἱππτασγὰ 
γον ἰδίίοη, ΟΥὁ ΌΥ τηθ8ῃ8 οὗ ἴπ6 {τἴπὶ πα ΤὨυτηπΐπ οἵ [πὸ ΗἸΡᾺ 
Ῥυιοβῦ, 18 ἃ 4 6801 00 ἀρουΐ ΒΊΟΝ σΟΙΡΘΔΙΟΥΒ ΔΘ πο ρτϑϑά. 
Μοὶ οὗἉ {16 δύ! οῦ ομ68 δάἀνοοδίθ [Π6 ΤΌΥΤΩΘΣ ; ἢ 1188 7666 (Ὁ 656ἢ. 
.708. ἴ.., Ρ- 29), ἀῃὰ οδοπηνα ον ἀθοϊάθ ἴῃ ἔδνουν οὗὨ [Π6 ἰδίου : 
Οἰδνίοιιβ, Μεοδαοῖλδ, δὰ ϑολιίς Ἰοανο {π6 αποϑέοι ὑπβοι θά. 
ΤῊ ῥυϊηοῖραὶ ἀγραπιοπὶ δἀἀπορα ἴῃ Ἀνοὺτ οὗ [Π6 ΒΘΟΟΠα ΟΡ  ΠΙΟΏ, 
15 ἄγανσῃ ἴσου) ΝΠ. Χχν]!. 15, 844.) σῆθσθ (σά σΟἸη81}18 ΜΙ 568, 
ἴῃ ΟΥΘΡ ἐἰιαῦ [Π6 Ῥϑορὶθ ταδὺ ποῖ ὃ6 Ἰοδ αἱ ᾿ἷ8 ἀθαὶἢ πξπουὶ 8 
ΒΙΘΡ ΠΟΙ δηα ἃ ἰϑδάϑσ, ἴο δρροὶϊπὲὶ «βία 88 [ἷ8 βασοβββϑου, δηά 
(ο ρμᾳϊ οὗ ͵ 8 Ποποαῦ ὕροη ἶπὶ ;" δ᾽ [6 βαπηθ {ἰπ6, βαυϊηρ (Υ. 
21) “δηά ἢ (Ψοβῃ88) 5}4}} βίαπα Ὀϑίογο ΕΣ] θα Ζαῦ ἐἢ9 ργὶϑϑί, ψ]Ὸ 
841} αϑ]ς ἴὸῦ πἷπι ὈΥ (Π6 τηρίποά οὗ (6 τίπι Ὀοίοσα Ψομονβϑῇ ; 
διὰ δἱ ἐδ (Ε]Θ4Ζατ᾽ 8) σοτησηδηά βΒἢ}4}} {Π6Ὺ ρῸ οὐ ἀπά οοτὴθ ἰῃ, 
6 δῃὰ 4}} [86 οὨ]ἀγθη οὗ [ἀτϑϑὶ τ ἢ Ὠΐπὶ, Ἔνθ 81} [ἢ6 οοηρτορα- 
τ0η.}} Βαῖ [πε80 νόοσγὰβ οὗ αοά ΌὈΥ͂ ΠΟ πηθ8Π8 ΘΟΠΙρθ] τ18, ΜΒ θη- 
δΥΘΡ γγ76 πιθοῦ ὙΠῺῈ ἐδ αββογιΐοῃ “ὙΠῸ ΤΙ ογὰ βρακθ ἴο “οβδυ8,᾽ 
ἩΒΙΟὮ 18 80 Βα ΘΠΟΥ τοροαθα ἰη [6 ὈΟΟΚ Ὀοίοσα 8, ἴο ὑπάετ- 
βἰδῃα ἰΐ 85 ἀθηοίηρ ἃ γανοϊδιίοη οἵ [ῃ6 ν1}} οὗ αοά Ὀγ (ἢ6 ὕτίπι 
δά Τπυϊητοΐπι. ΤΉΘΥ ΤΊΘΙΟΙΥ σοηϊδὶ πο 8 ἀϑβυγαηοθ ἰμαὺ [ἢ6 
ΟΓΑΙΠΑΓΥ͂ του] δι οη8 οὐ {παι τν}}], ΤῸ το ῥγον βίου πὰ θθθη 

1 ΤΊ δχρίδηδίϊοι οὗ (Π8 νϑσβθ, Ἡϊο 18 ρίνθη ὈΥ δεγίλεαι (1Ππ6 
Βοοκ οἵ Ψυάροβ, Ρ. 9), “᾿ Φοβῆπδ βἢ4}} βίδπα Ὀοίοτ ΕἸθαζαν, δᾶ 8}|4}} 
Θησαΐγα ἔοῸΓ πὶ ΜΩ͂Ν Ὀοίογο ἴη6 Ιωοτὰ (860 1 ὅδπι. χχὶϊ. 10). αἴδον 
(6 Ἰαάδριπεπὶ οὗ {π6 {{τῖπὶ (.6. 7.8 88 ΒυΘΟΘΒΒΓΑΠ]Υ͂ 88 1 (π6 Ηἰρἢ 
Ῥυίοδὶ δὰ θη αἱτοά οὗ ψοβονδ), δηὰ αἱ μῖ8 ( οβμλ᾽ Β) σοτητηδπὰ {μ6Ὺ 
8}}8}} γὸ ουΐ, δον 18. ποῦ ΟΠ]Υ ἱβογουρἬ Υ υπίουπάοα, ἴον 1 ὅδτη. χχὶ!. 
10, ἰθδο 68 ἴλὸ ΜΝ ορροϑῖίε, δαϊ Ὀοίγανβ δῇ υἱοῦ τηϊβοοποθρίΐοι, δοιὰ 
οὗ τΠ6 ἱπβιϊαἰΐοη οὗἩ (μὲ τὰ δὰ ΤΒαπιηῖπι, δηα 4130 οὗ {μον 
δχοϊαβῖψο δηὰ ᾿πβθραγδῦὶο οοηποοίϊοθ τὰ (Π6 ἸΠοοοσγαίϊο ἰᾶθα οὗἨ [86 
οἴἶδοο οὗ ΗἸρὶι Ῥγϊθει. 



θρ4 σΟΒΗΑ Β ΟΟΜΜΙΒΒΕΙΟΝ. 

τηδάθ ἴῃ ἔμ ἘΠΘΟΟΣΘΟΥ͂, βου] Ὅ6 σοπεϊηυθα ἴο {πΠ6 ῬΘΟΡ]6 ψμ θη 
πηᾶάον ἐμθ συϊάδηςα οὗ “οββυδ; {πᾶ 18. ἴο 8380, [6 Ὺ οοπίδι πο 
ποίησ θαῦ ἃ ΡΓΟΠΊϊ56, ἐμαί ἐμ 6 Ρθορ]θ βιου]α ποῖ Ὀ6 Ἰ6Ηϊ, δου 
(π6 ἀφαίῃ οὗἨ Μοβϑϑ, τυλίποαΐ ΠΥ σοΙτατ πὶ αίοηβ τοῖα ἀοά; 
δαΐ [Πδΐ, ᾿π 411 “8568 οἵ Πα] Υ, ΒΟ ταὶρῦ γῖ86 ἴο {116 σοτὰ- 
ΤῊΌΠΙΥ, «οβιυβδ νου ἃ Ὀ6 406 ἴο αϑὶς οοιηβοὶ οὗ (89 1ογὰ Γπγουρσῇ 
{86 Ηρ Ῥγίοϑβί, δῃὰ σαῖρῃϊ τοὶ πῖλι ΤΟΥΙΔΙΠΕΥ͂ ὍΡΟΙ χϑοοϊνηνσ 
Δ ΔΠΒΜΟΓ. Βυΐ {118 ὈΥ ΠΟ ΠΘΆἢ8 ὈΓ͵ΓΘΟΪἀ68 [6 ῬΟΒΒΙ 1 ΠΥ οὗ 
“} οϑ8᾽8 4180 σθοθινιηρ αἀἰγθοῦ σοτητη Π]Οδ[οἢ8. ἴγοπι (ὐοα οὗ δῃ 
ΟΧΙΓΔΟΓΑΙ ΠΑΤῪ ΟΠπαγαοῖοσ, Οἱ {Π6 σΟΠΊΓΑΣΥ, ὸ αν πα] 1 18.0]6 
δνϊάθποθ ἐμαὶ βιοῖ σομηταπηϊοδίίομβ οΓΘ τηδάθ ἴὸ “οβϑῆυδ, δηά 

{πᾶ 116 νγα8 ποῦ δ] ορσοίμον γοϑιτιοϊθα ἴο {6 τηϑιῃοα τοΐοσγαα ἰο; 
ἴον ἐμ6 Ῥυίποθ οὗ ἔπ6 ἄστηγ οὗ «“ εδιονδῇ, ἱ.6. ἔῃ 6 δηρεὶ οὔ 186 1,ογά, 
16 τηϑαϊαπι οἱ 41 ᾿πέθγοουσβο Ὀούνγθθη [86 ἰην 810 }6 (ἀοά ἀπά [6 
{Ππϑοογϑου, ἀρρθαγθα ἴο ᾿ϊπὶ ὉΠ ΘΓ 186 ν᾽ 81]8 οὗἩ «ουίομο ἴο 1 χ80 
ἰηΐο πὶ σουΣΑρΡῸ δηά βίσοησιι, δπὰα ἴο ἔογοίθὶ [Π6 σαρίυγο οὗ {Πδὶ 
εἰἶγ. Απάα 1 ἴῃ {Π18 Ἰπβίδηοθ (ν]. 2) [Π6 τννογὰβ8. “' δηά «“οξιιονδῇ 
ΒΡΆΚα ἴο “οβϑηυδ,᾽" ἀθποῖδ ἃ αἀἰγθοῖ σουητλι δ, 0Ὲ ἵγΌσα «ΓΘ ἤον δῇ, 

ὙΠΟ ἷπ ἢ]8 δῆρσοὶ Δρρθαγθά ἴο ἢΪπὶ 1π ἃ ΥἹ810]6 ἴοστη ; ὕδμοπ 'ῃ [19 
ΟἴοΡ ῥαβϑαᾶσβθ οὗ [Π6 Ὀοοϊς, ἴῃ ΒΟ ἐμ6 βᾶπιθ ντογάβ οοοαγ (1. 
1, ἵν. 1, 1ὅ, ν. 2, 9, νἱῖ. 10, 46.) Ὀαΐ σθοτθ [Ὁ 15 ποῦ ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ͂ 
Βαϊ ἐμαὶ (ἀοά αρρεοαγθα, τὸ τΩδῪ σοποϊπάδ {Π|π1 ἃ ἀἰγοοῖ Ἰηΐογηαὶ 
Του Ἰδέ οη γὰ8 τηδὰθ ἰο {π6 βρὶ γιέ] 86 η868 οὗ Φόοβῆυα. ὙΥΒΘα 
αι, Μαινον, αιιὰ  ἰοδοπην ἰθν οΘομ θα [Ὁ [86 ΒΌΡΟΥΙΟΥ αἸΡΉΠΥ 
δῃα δ ΠοσὙ οὗ (86 Ηρ Ῥυϊοβί, δηὰ « οδίιυδ᾿ Β ἀθβρθπάθῃσθ ἀροη 
᾿τα, οα ἴῃ6 ρστουπά {μαΐ «]οϑπα 18 βυλ! !Υ τηθηςοημθά ΔῈ 
Ε]ΘΑΖατ, (6.9. ΝΌΤΩ. χχχῖν. 117; «οβῇ. χὶν. 1, χῖχ. 51, χχὶ. 1), 
πο Υ ονογίοοκ {86 ἕδος {παὺ 411 {Π|686 Ῥαββαρθ8 σϑίου ἴὸ 1Π6 αἰ βίοῃ 
οὗ {Π6 Ἰαπά, δηὰ τπαῦ Ε]ΘΑΖΑΣ νγ88 δρροϊηϊοά ὃγῪ Μίοβοβ. (Ναῃ). 
χχχὶν. 17), ἴο βΒιροσι ηΐοπα [86 ρουίοσιηδῃοο οὗ {Ππᾶΐ νοῦς, συ 8. 
οπ {Π6 οἴ ν μαπά «} οβίνι!ϑ γγὰβ Ὁ οΔ]]6ἃ Ὀγ {π6 Ἰωοτγά ἴο ἔαϊκθ 
Ῥοδββθβϑίοῃ οὗ (88 Ἰδαπά, δἃπα τη σα] ΟΌΒ]Υ 855ϑίθα ἷπ ἀοίηῃρ 80. 
ΤῊ βυδ]αυραίίοη οἵἩ Οδπαβη ἤοστηθὰ ραᾶγί οὗἉ [116 ὑγοσῖκ αϑδίσρῃηθα ὈῪ 
{Π6 1,οτὰ ἴο ἢ 18 βογνδηΐ Μόοβϑϑ, πὰ 1π [18 γσϑϑρϑοῖ 10 νγᾶ8,) [Πδῇ 

ὁ οβῆιιδ νγ88 ᾿ἷ8 ΒΌΘΟΟΒ80} Δρροϊπίοα [ὁ Ὀγΐηρσ 10 ἰο σοτηροίίοη. 
Ηθηοθ {π6 Ἰμοτά σαν [ἴπὶ {{|6 Ρσοιηΐϊβα ἐμαὶ ἢ6 σου] θ6 1 ἢ 
Πῖη, 85 [6 δὰ θθθὴ ψ] ἢ ΜΟοβ68 ; δπά γονϑαϊθα ἢϊ5. ψ1}} ἴο Ὠΐτὴ 
α8 ἣθ ἢΔα ἰο Μοβο8, νἱμοαΐ, ποννονον, δ  ἀγθββιηρ εἴτα Κα Μόοβοβ 
“ τῃοῦῇ τὸ του (Ναπ. χίϊ. 8). : 



ΟΗΑΡΤΕΕΊ. 1---9, θὅ 

«7οδλια (ψψφίτυ), [ἢ 8οῃ οὗ Νμ, ἃ ρῥυΐπορ (φ05) οὗ τἰι6 ὑστ]ῦθ 

οὗ Ἐριγαίπι (Νππι. χἰτ!. 8, Θοπιραγβά νυ ἢ ν. 3), τγᾶβ οτἱρί πα! ν 
ΠδιηΘα ἤοδοα, πα τοοθῖνθα ἢΪ8 πϑηλθ οκλμα (ἰ.6. Οοἀ-}6]ρ) 
ἔγοπη Μοβοβ, δου ἤθη ἢ6 ϑηΐϊογοά 1ηἴοὸ ἢ18 βονίοθ, Οὐ Ὀθίοσθ 
16 ψὰ 1 {Π6 Απιαὶοκιῖο8. (ΝΠ. ΧΙ]. 8, 16; Ποαΐ. ΧΧΧΙΙ. 
44.- 966. φησϑίοπδονο, ΒοΙΈΓ. 1.1. Ρ. 895.) Βοτῃ ἱπ Ερσγρῖ, 8πα, 
ὙΠ δὴ ἃ γοθίῃ, βϑ]θοῖθαά ὈῪ Μοβββ 88 ἢϊ8 διέοπάαπὲ (Ν πὶ. χὶ. 28), 
Β6 ΤὈπρ] δὲ {π6 ἢοδὰ οὗ Π6 1βγδο] 68 ἀραὶπϑέ {Π9 Αὐμδ] οἰκἰ68 ἴῃ 
ἴΠ6 νογῪ ἢγβῦ γϑ αν οὗἩ 1ῃ6 ἸΟΌΓΠΘΥ ΓΒγουρἢ ἴΠ6 ἀοβοσὶ (Εἶπ. χν]!. 
9---14); δῃὰ αἱ ἃ ἰαίοσ. ροσῖοά, ψῆθη {π6 ἰαπα ἡγ88 οχρίογοά ὈΥῪ 
1} 8168, ργονϑα ἢ] πι56 1 ἴο Ὀ6 ἃ τηδῃ οὗ στοαί οουταρϑ δηΐ ἀ18- 
οογπτηθηΐ, [1]] οὗ [1 δπα οοηβάθηςθ ἴῃ [Π6 ῥγουῖβεβ οὗ (ἀοὰ 
(Νυηι. χὶν. 6---14). Οτ {1118 δοσουπὲ, 6 τϑοοϊνοα ἤοια οα {6 
ἈΒΘΒΌΓΆΠΟΘ [Παὶ ἢ6 απά (4160 βῃου]ὰ δῃίοῦ {Π6 ργομηϊβοα ἰδῃά, 

ἔγοτω ψῇ]ο ἢ 411 [Π6 ΟὔΠ6 ΓΒ, νὼ Ὑγο ΓΘ ὑσγθπὶν γϑᾶγβ οἱ ἃ τ μθη {ΠΟῪ 
σϑηη6 ου οὗ Εἰσγρί, πουϊὰ 6 Θχοϊιάρά ; ἴον 'ἰπ ἐΠθπὶ ἴΠ6 τ γγ8 ἃ 
ἀἰ δυθης βριγιῖ, ἀπὰ ον ὮΔα {ἈΠ 31}}γ [0] οὐσϑα {118 οτὰ (Νπι. 
χὶν. 24, 80, 88, χχν]. 65, χχχίϊ. 11, 12; Προαί. :. 88). ον (ἢ 6 
ΒΔΙΏΘ ΓΟΔΒΟΙ ἢθ Ὑ85 δ'δο Δρροϊηίοα, 48 {86 δι οοσββου οὗἩ Μίοβ6θβ, ἴο 
Ἰοδα [ϑγϑϑὶ ἱπῖο ἔπ 6 ροββθββίοῃ οὗ {110 ρσοτηϊβοά ἰδπὰ (Ν τ. ΧΧν]!. 
18, 544. ; Πϑαΐ, 1. 88, 11}. 28); ἀπά ͵υ8ὲ Ὀείοσγθ {πὸ ἀθδῖῃ οὗ 
Μοβοβ 88 βο ΘΠ ]}Υ 8οὶ αραγὶ ἴον 1}18 οἴου (Παϊ. χχχί. 14, 28). 
-ῦ ΓΤ» ἐλὲ δεγυαηὲ οὗ Μοδεδ. γγγ “- διακονεῖν, ταὶ η]8- 

ἴζᾶτο, ἴο ιτσαῖξ, ἰο νγαὶξ ροη, [0 ἄο δογυΐσθ, ἴο βοῦνθ (8ΗΥ͂ ΟΠ6), 
ΠΟΟΥ ἀδηοίθβ [06 ΨΟΥΚ οὗ 8 βίαν, 83 Η ἐξ ταδὶ πίδιπβ (ο 18. 
Ϊν!. 6); Ὀαΐ, (ανοπ Ὑποῦρὶὶ δ.) βου ὰ ποί οἰγτηο]ορίοα!]ν 

ΘΟΙ26 ΟΠ ΓΟ» 85 Πραδἰοῦ ( ΒΡΓΘΟΗ]. ΑΡΒδηάϊυηραη Ζ. ΤΟΙ. 

1840, Ρ. 80 544.) Θὁπάθαψοιγβ ἴο Ὀγου) 8 ΒΥΠΟΠΥΣΩΟΌΒ ὙΠ 
δ Ρ ΓΟΨῸ Ὧν ἴο ζεορ σμανά 707} αῊὉ ὁ016, ἰ.6.. ἴο αἰζαηὰ ροπ 

15 Ῥϑύβοῃ, ἢΪ8 οΟΠΗΏΔη 485 (Νύηι. 11). 6, χνῊ}!, 2--- 4, ὅτς.), ἀπά 15 

τπογοίοσθ ᾿πέθγομδηροαῦ]θ τ ἴῃ ὩῸΡ τῶν (9 δίαπα δοΐονγο 

ἀπ οπθ νεϑλτϊηρ ΤῸ 85 Ἰηβι γι ο 008 (866 Ῥοαΐ. ἱ. 88). ΦΖοβῆαα 
βιοοά ἰπ ᾿τηπηεάϊαίθ ργοχί τ Υ ἰο Μοβοβ, αἰὐϑηάϊηρσ ἴο {πΠ6 ὀχεσὺ- 
(ἴοπ οὐὗὨἨ 158 σοιημ)ϑηἋ8; ἢ6 88 'ῃ ἰαοι ψἢαΐ τνὸ δῃου ά πον οΔ]] 

ἐς ἢ} 4146-ἀ6- σατὴρ, 1Π9 δα]αΐαπι ἰπ αἰὐρπάδποθ ἀροῃ Ὠλπ" (66:- 
ἰοῦ Ῥ. 48). 

Υν. 3---4. Το ποσὰ οὗ {η6 Ἰωογὰ ἰο “οβῆπα σοη δ] Π85 Ἰπδίσιιο- 

[ἴοῃβ ἴο οὔοββ ἴπ6 Φογάδπ νυ τἢ 4}} [Π6 Ῥϑορίθ, απὰ ὦ. {50 Ἰαπά 
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οὔ Οδπδϑδῃ, νησὶ μ6 ν͵α8 δρουΐ ἴο σίνθ ἴο {Π6 18γϑ6}11658 ἴῃ 4]] 
15 Ἰοηρςι δηὰ ᾿γθδας], δοοογαϊησ ἴο ἢΪ8 ργομΐβο ἴο Μοβοβ. 
“ Μοδβθδ πῖν δογυαπὲ ἐδ ἀφαα,᾽" ἄς. ; υἱαΐ 185, 10 ΟΥΠΕΣ ΟΓά 8, “ β1:π6θ 

Μόοβθ8 ΤΩΥ βογνδηΐ 18 ἀθδά, ἀο ἴμοὰ {Πογθίοσθ ἃγ186,᾿" ἄς.--- Τὴ 
ἀρδίῃ οὗ Μοβϑβ 158 ποῖ πῃηοπίϊοηθα ἤογο, δ Ί {Π6 Βυ ογαάϊηδίο Ἰάθᾶ : 

(ἐφ Π6γῸ 15 {μι Υ ΓΘ πῸ ἸΟΏΡῸΓ ΔΩΥ ΓΘΆΒΟΠ ΤῸΣ Γοιηδὶ πἰηρ Οἡ [ἢ 18 
βἰ46 οἵ τ1π6 Φονάδη,᾿᾿ 48 ΟἸογΐσιιδ ΒᾺΡ ροΟβ68, ποὺ ψ 11} [Π6 Τοίδσθηοθ 
Ἰηϊγοάποοα ὈΥ ,ϑοό. ϑοληιϊάξ, ““γοιι αν τηουγηθα [Ὁ Πίπι ἰοησ 
ΘΠουρ, [Ὁ 185. πον 6 ΤὉΣ γοὺ ἴο ΘΟ [Π6 ῥγομβθα ἰδηά, [ῸΓ 
ψΠΟἢ ἔποὺ Παδὲ ἰγοδαυ Ὀθθὴ δρροϊηϊοά ἰοαάον ; θὰῦ τὴ} {Π6 
Β'τωρὶα πιθδηϊησ, “' ϑῖπ66 ἴΠ6 ἀἄθαίῃ οὗ Μοβοβ ἢδ8 ἀθργίνοά (ἢ 6 
ῬΘΟΡΪΘο οὗ ἃ Ἰοδάθνυ, ἀο ποι οσοηάᾳοῦ {ΠἸ6ηὶ ἰηἴο [Π6 Ῥτοια βοα ἰαπά." 
Ὗγ 6 ᾶνὸ ποῖ ἢδύδ ἐοϑῇυδ᾽β ἢγβύ δ]θοίϊοη ἰο {]1}8 οὔςθ, ἴοσ [δι 
δα τἀ Κ6η ρ]αοθ "είοσα, θὰϊ {6 σοπηπιαπαὰ ἴο δηΐοῦ ὑρΡοὶ {Π9 
ΟἶἾοΘ δἰγοδγ οοπίοσγοά ἀροη [νἶτπ,) ἀπά ἴο γεγίουπι [η6 νους 
Αϑϑσῃηθα ἶπι. «δια αὐ!άθη) οἰθοία5 ογαῦ οὈ886 δα συ θαυ πδηά πηι 
ΡοΟΡαΪπΩ ; πο πὰ ΠῈ8 ἰη]αποίαταη ἀππίαχαϊ, 564 8ρ᾽ γι 4}10 8 
αυοαὰθ ἀοη18 056 ἔπογαὶ ἰηβίγαςοῖα8. γογαπι αυϊᾷ [οΓ 551 1η} 
οεἴδηι χαΐᾳαθ, ᾿ἰσθῦ ργοῦθ οοπιραγαῖ!, 10] δὰ το νϑηΐαπι 68, νοὶ 

Β ϑἰδίαηι ν6] νδοὶ ]δηΐ : ταϊπίπιθ βαρογνδοαᾶ 1} ἤδθο Θσπογίδίϊο, 
αὖ «ο8116 ΤΟΣ δα οχρϑαϊοηθπι 86 δοοϊηρογοί. υδιηαυδτη ΠΟῚ 
ἰδη πηι 6] 8 σαιδ8 ᾿ΓΘΥΓ.ΙΏ ΒΆΠΟΙ ΓΤ 6)08 νοσδίϊο : βθὰ αὖ ρορυΐὰβ 
οΟἸ 6 18 ἀπ᾿ τηΐβ8 Θαπλ Βοαἱ ἀπόθῖη πο ἀυθὶιοί, φαθηὶ νἹάἀθὲ ρθάθῃι 
ὨΟῺἢ ΙΏΟΥΘΓΘ ὨΪδ5] ργδθουηΐο [)60. ((αἰυΐη. )-τπῃςν ψ ]οἢ. 15 οϊποά 

10 ὙΠ] » 18. 5θα δεικτικῶς ; “΄ ᾿ξ δ)ονν8 ΠΟΥ ὨΘΆΓ [ΠῸγ στοῦ ἴο [ἢ 6 

ἐνερ! ̓(ΛΙαδϊιιο). ΤῊ Ρϑορὶθ ὑγοσθ δῃοδιηρϑά δὲ 5}1{{1πὶ ποὶ [ᾺΓ 
ἔγοιῃ ἴΠ6 ΨΦογάδῃ (ἰΪ. 1) ποτῷ Γοο ΓΒ ἴὸ ὈΣΤΠ’ ΔΠᾺ 18 {ΠΟΘ ΓΘΌΣΘ 

Θχρ]αἰποὰ ὈΥῪ ὈΝΡυ ΡΣ - Ὗν. 8 ἀπά 4 αἵὸ Ἰαίκθη αἰπιοβὲ ννογά 

ογ ψογτὰ ἤἕοπι Ποαΐ. χὶ. 94. Βοῖν ΡΑΒ5ΑρΡΌ8, βονγθνε, 86 ἰουπάοα 
οη Ἐκ. χχὶμ, 80, 81, ἡ ογΘ {6 1ωογὰ ῥχουη 868 ἴο σῖνο [Π6 ᾿Ἐ0]6 
οὗ 1π6 Ἰαπά οἵ δηῆδδη ἴο {Π|6 ὑὕθορὶθ [ὉΓ ἃ ροβϑϑθϑϑῖίοῃ. [{ 18 ἴο 
(18 ἐπαὶς ἐπ6 νγογάβ: “8498 1 5αἱά υπίο Μοβοϑ᾽" τχοΐρυ.--- ΤΠ οχ- 

ΡΓΟβϑίοῃ : "βύθσΥ ρίδοθ τπδὶ [Π6 58ο]9 οἵ γοὺγ ἔοοϊ 8}.4}} ἐγεδά 
ὉΡΟη," ἰ8. οχρΙαἰηθα ὈΥ {π6 βιαίθβπιθηΐς οὗ θοιηάδγθβ τ] ἢ ἴτὰ- 
πιραϊδίοὶν ἢΌ]]ον, ΤΉΘΥ ροΐπὲ οὔ ποῖ ἐπ 6 δα86 ἢ τ] οἢ [ἢ 
Ἰαπὰ ν}}} Β6 σοπᾳυογοά (24αϑῖ1::8), θὰ {Ππθὶῦ οπίγο ροββθββίοῃ οὗ 

1υ-το ῃ9ὸ μο]9 απ, ποῖ χορ ἃ ἴοοϊ᾽β ὑγθδάτἢ " (δε. 
ϑΘοληιὶαελ.----Τπδλοδα οὗ ΓΤ ὈΞ» ΨΈΟΝ Μόοϑ68 0865 (Βοαϊ. χὶ. 
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94), νὸ ἤδνο ἢδῦθ ἰπ (Π6 δαάγοββ οὗ (ἀοά ἴο “οβϑῆυδ {Π86 ΣηοΥΘ 
ΔΡΡρτγορσίδῖθ ννοσβ ὙΠ) Ὁξῷ ἰο ψοῖι λαυθ 1 σίυεπ τ. ΤῊ ῥγο- 

τογῖα 18. υιϑ66, 85 Γὼ δ: 2, ἴο ἱπάϊοαίθ ἐπαὲ ἔπ ἀδίοστηϊπαίϊίοῃ 

ὙΔΙοἢ Οοἀ [188 ἸΙοπσ Β'ῃ 6. ἔοστηθα, 18 ον δροαΐ ἴο Ὀ6 οδιτὶοά 
ἱπῖο οἴεοι.--- Το ὈουπάΆσ68 οὗ Οδπδαη τὸ ἢχϑά ἐονναγήβ [ἢ 6 
ἴΟῸΣ αυδυῖοῦβ οὗ [Π6 Πρᾶνθῃβ 848 ἴῃ Πουΐ. χὶ. 24; πιτ {818 

ἀϊδογοποθ, ἤοννονοῦ, {παῦ ἴῃ [Π0 Ῥαββδρθ βϑίογθ υ8, {π6 ἔτγο ορ- 
Ροϑβίϊθ 11π|}18 Δ, οἰαθβθα ἰοροῖθοῦ, δηὰ ἔπ8 οαϑὶ πὰ νγϑϑῖ ΔΥΘ 
ΟΡροβθὰ ἴο πουῖδι δηά βου, Ν]ογοα8 ἴῃ θυ. ἐπ6 ννθβίθγη 
ὈΟΌΠΑΔΓΥ Δ0Π6 18 ορροβοά ἴο ἴπ6 οἴδιοσ ἴσχεο. [Ι͂ἢ ἔχ. χχὶδ!, 81 
ν 6 ἤπα {Π6 ὈΟΌΠἀΑΥΙ68 οἰαββθά ἴῃ ραῖγβ, θυΐ [Π6 ροϊη!8 ρίνθη 
ἀοίθστῃϊπα ἴῃ γα] ΠΥ οἷν [Π6 νυ δέου 8 η6 δαβίογῃ 11 1}8,--- “ ΤΌ Πὶ 
{Π6 Εδά ὅὁά ἴο {Ππ|| ὅ68 οὗἉ {Πὸ ῬἪ]15}1η 68, δηα “ ἔγοιῃ {Ππ6 ἀοϑβοσγὶ 
πμΐο {Π|ὸ τίν (ΕΡταΐ65.) ΑἸ] {1656 ραββαᾶρθδ, ν] αΐ ΓΘ 

βαβοά ὑροῖὶ εη. χν, 18, ραγίακθ 88 Ἂἰν 6 ΡῥΙΌΠι868 οὗ ἃ 
τβοίοτῖς8) ἙΠαγδοῖθι, Δ Πα ΤῊ ΘΓΘΙΥ ἱπά!ςαῖθ ἰῃ ἃ σΘΠ ΘΓ] ΥΑΥ οογίδἰι 
ν6}} Κπονῃ ροϊηΐ8, ἰδὲ ἀΓ6 ἴο οοηδεαϊα {16 Πϊπ|18, τ ΕΠ π| τυ ]οἢ 
(ἢ Ἰαπά το Ὀ6 ρσίνοῃ ἴο ἴπο βγαθ  ἴοβ ννουϊὰ 116. 7} οου]ά ποῖ 
σὶνο Υἶβα ἴο ΔΩΥ͂ ἩΠΟΘΙΔΙΠΙΥῪ 88 ἴο 118 δοίιαὶ ὀχίθηῦ, βίηςθ {{16 
πδίοη 5, ἡ 056 ΓΟΥΤΊΓΟΥ68 ΟΓΘ ἴο Ὀ6 σίνοῃ ἴο ἴῃ6 18Γ846}1168. [ὉΓ 
δὴ ἱῃμου Δ η66, ΓΘ Αἰ αΥ8 πιοπιϊοηθαὰ ἴῃ σοπηθδοίίΐοη ὙΠῸ 1Π6 
Ἰαπά. 18 ογαϊουγιοαὶ ρϑου ἸΔΥΠὙ 848 Ὀθθη ΘΠ ΓΙ Υ ονουϊοοκοά 
ὉΥ 4}1 [οβθ, ὑο ἴδυθ ἰδίκθῃ {Ππ686 ρϑπογαὶ ποίΐοθβ ἃ8 ἱπαϊςοδιπρ 
τὶ τἢ ροορταρῃιοαὶ ΔΟΟΌΓΔΟΥ ἢ[ἢ6 ὈουπάδγΥ 11π08, ἀηὰ ποποθ (88 
Θια)οἰΐπ Κτὶς. Τὐ πίογβυς τη ροη, Ρ. 81) πᾶνο ἰουηά ἃ αἰ βοσοραηοΥ 
Ὀαΐτοθη {Π16πὶ ἀπὰ {π6 ἀδβογὶριίοηβ οὗἨ (ῃ6 δοῖυδὶ {{π|1|183 (ΝΌπι. 
χχχῖν. 1 544.) «ο5}. ΧΙ]].----χῖχ.) ; 866 σησείοπδενο Βοῖττ. 111.) Ρ. 
206 864.--- ἼΤΩ 18. ἴΠ)6 στοαὶ ἀδβογί ἴο 116 βου, ν᾽ ἢ ΓΟ ἢ ΤΌΤ 8 

{Π6 ΒουπάαιῪ οὗ υδπαδη ἰονναῦ 8 Εργρί δῃά Αταθία, ἀπᾶ οονϑὶβ 
ἃ ἴφγρὸ ρογίίοῃ οὗ {π6 Ατδίδη ρεπίπβαἶβ.-- - ΕΣ Τ᾿ ΌΔΠΟη 88 
ποσίθοση ὈΟυΠἀΔΤῪ 866 υ. αμηιον, Ῥὰ]. 24 Εά. Ρ. 29, 846.---οι "}Ἵ 
18 Δ δορά ἴο ἜΡΞΕΑΣ Ὀοοαῦδβο [μοῦδποη, ΟΥ αἱ ἰϑαβί Δηϊ- 1, δ οη 

οΟΥ Ηροεγῆοπ, οουἹὰ 6 βοὴ ἴσοπι [ἢ6 σαπρ οὗ ἊἋἪἢ6 18γδο 165 
(Ἰοφνῖριι8).----ΤΠ6 τνοσ 5 “ς 411 [Π6 Ἰαπά οὗ 1πΠ0 ἨΠ 65,᾽ ν ἢ] δγθ 
αὐάοά ἴο 11:0 ἀοβογιριίοη οὗ εἶἰι6 Ὀοιιμἀατίθβ, παν Ὀθθη οὔ ἐἰθα ὮΥ͂ 
(6 ΤΟΧΧ. ἀπὰ ϊολαοὶ ἐδ, ἀῃα ἀγὸ ἀδοϊατοα Ὁγ 7)αίλε ἴο Ὀ6 βαροῖ- 
ἤυουθ, εοδυθθ “ἴῃ ἤχίησ ἰἰτ5 ὑΠ6γΘ 18 ΠῸ ΠΘΟΘβΒΥ [ὉΡ 

ταθηιοπῖπρ {πὸ ἱπιοστηθάϊδίθ ρ]δοθ5 :᾿᾿ {ΠΟῪ ΔΓΕ, Ὁ π6οθ» 
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ΒΑΡῪ ΠΟΤ ἴο ροϊπΐ ου, νη [ῃ6 ρόπογαὶ 1 τ115, (Π6 Ἔχϑςοῖ ρο 5868: 
βίου ΨΥ 6 τγὰ8 ἴ0 6 ρσίνοη ἴο [Π6 [βγδϑίῖθ8. [Ι͂ἢ 1)θαϊ. χὶ. 34, 
1ῃ18 οἰδδ6 15 οπιἐἐο, Ὀθοδυδο ἔἤθσο {86 πδίϊοηβ, νος ἴπ6 [μοχὰ 
Μοῦ] ἄσῖνο ουὐἱ ὑοΐογα [5γδοὶ, δὰ δἰγθδαν Ὀθθῃ πηθπίϊομρα (νυ. 
28), πᾶ {Π ἰογτίζοσυ ἰο Ὧδ 5θἰΖθὰ νγὰβ οἰθασὶν ἀθῇπθά. Ὁ ΣΤῚ 

ἰδε6 (866 οἷ. 111. 10) 18. τιδϑοὰ ἤθσθ, ἃ5 ἴῃ ΙὩΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΥ ὈΙδοββ, 
Β6η88 ᾿Δ(10 7], ἴῸΣ (η6 Οὐπααλιῖέθδ σοηθ ΠΥ ; (8668 Υ Οὐοιη. ὁΠ {116 
Βοοῖκ8 οὗ Κίηρβ, Ρ. 159 584.) δῃά 887).----1Τὴ6 στοαί 86α ἰοισατά 
ἐΐλο σοὶπο ἀοισπ ὁ (6 διιπ 18 {πὸ Μραϊογγαπθδη ; οδ]]ρα ἐΐς σγεδαὶ 
868, Ὀοΐῃ ΠοΙῸ δπὰ Ναπι. χχχίν. 0, ἰο αἰβῃπρυ δῆ δ ἴτοπ [ἢ 9 
1Κὸ οὗ (ἀδῃποβατοῖ δη {πῸ θα ὅθῳ ἴο δοῖϊι οὗ ν" οὶ [Π6 
τνογὰ Ὦ" 8 δρρ]164. Ιῃ ουΐ. χὶ. 24 1ἰ 185 παπχϑά {16 υἱξογτηοβὶ 

(ττϑβίθγῃ) 8568, 84 ἴῃ Εχ. χχὶ, 81, [6 ῬὨ:]Π501π6 868, Ὀθοδυβ88 ἃ 
Ἰαῦρο ρδσγί οὗ {πὸ σοαϑὲ γγᾶϑ ἱπ [Π6 ροββ6881011 οὗ (6 Ῥ.}}15}1Π68.---- 
ὩΟΦΤΙ ΝΠ ΣὉ 18. ἃ ΒΡοταΙ δἴθ δοουβδινο διίδομοά ἴ0 5.1 ΝΠ ἴο 

ἀοβουῖθο [18 βἰἐααξου. ΠΝ σύθδίου οχδοίῃθεβ, 866 Ζιραία υδῇ. 
ΤΠ ἢτΌ. ὃ 204 ἃ. 8επὰ 298 8. 

γν. 8,6. Τὴ6 σοιπηηα μα ἴο ἴθ ροββϑβϑβίοῃ οὗ ἴῃ6 ἰαπά οἵ 

Οδπϑδη ͵8 Ὁ] ον ὈῪ ἃ ῥγομηΐβα τὶ ΠΟ ΟΠΘ 8118}} Ὀ6 809 ἴο 
νυ] δίδη ἃ Ὠΐπι, ἀπά δῃ Ἄχμογίδίϊοι ἰο θ6 σουγαρσθουβ αηὰ βίσοιρ. 
ΤΊο Ἔχρυββίοη, “που 5Π.4}} ποῦ 8}Υ τηϑῃ Ὀ6 80]6 ἴο βίαια θϑίογε 
{π66,᾽ 18. ἰδκοθ ἴστοτῃ Ὠοαΐ. χὶ. 25, ποτ [Π6 8810 ῬΙΌΠΊΪ80 8 
τηδᾶδ ἰο 81} ἐπ ρθορίϑ. “προ ΠΤ ἴῃ {Π|8 ραββασὸ δῃά ἢ εαϊ. 

ἷχ. 2, δῃὰ ὍΡ5 ὩΟΓΙ ἴῃ Τθαΐϊ. νἱϊ. 24, ἀῃά χί. 9ὅ, τιδϑαπ Ππον- 

ΓΑΪ]Υ ἰο ρίαοε οπθ᾽ 8 961} δοΐογο απ οπθ ἴῸΥ ἴῃ ρυγροβὸ οὗ ορροβῖπρι 
᾿τὰ. ὉΣ ΓΤ ἴο δὲ υἱέϊ, α ρόγϑβοτι, ἴο δϑϑ1ϑῦ ἢ]π). Τὴθ ῬΓΟΠΊΪ86 

πϑϊν τ Ρ) ἢ ἸΘΝ οὐ 15 ἴάκοη τουι Πθαῖ. χαχίὶ. 6 απ 8, ν ἤθσθ 

Μῦοβοβ τρακοβ π6 δππουποθιηθηΐ ἢγβὲ ἴο {Π|6 Ρθορίθ δῃὰά {πθῃ ἴο 
Φοβῆθα. ΣΡῪ ἴῃ ΗἸΡΙΝ], ἰο νι πάγανν [16 μα ἔγοπὶ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 

(χ. 6. 866 Ἦδν. χἰϊ. ὅδ.) ὙΠ 6.1 νϑυῦβθ 18 ΒΡ ῚῪ ἃ γθρϑυϊοη 
οὔ {πὶ ψῃΐϊο Μόοβο8 δηὰ ἴπ6 ἱμογὰ ΒΙπΊβοὶ ἢ Πδα ΔἸΓΟΔΟῪ βαϊὰ ἴο 
Ψοβῆυδ, θυ. χχχὶ. 7 δηῃὰ 28. ΤΠ τηϑὶῃ βοηΐθηοθ “ἐ [ῸΣ ἰδοιῖι 

8.410 σῖνα 189 ἰαηα ἴο {Π18 ρΡΘΟΡ]6 ὉΓ δὴ ᾿πμδυϊίδηςα, 15 ποῖ ἴο Ὀ6 
1 ΚΘΠ 88 δϑϑὶρῃΐηρ; [π6 τθᾶβοπ οὐ {Π6 1,οτὰ Β οοπιπιδπᾶ ἰο «οβῆπα 
ἴο Ὀ6 ἤτπι δπὰ βίγσοησ, πιηεῖν, θϑοδῦβθ ἢ6 διδὰ Ῥεΐοσθ ἢϊπὶ ἃ 
ατοαὶ ἀπὰ ας] τνοῦκ, θὰ 5 ον] ἀθηῦν ἴο 6 τεραγᾶθα 8ἃ8 ἃ 
ΡΙοτηἶβθ. ΤῊ 8 8 ραΓ ΠΥ γεαυϊγθα δ 6Π6 οἰΓΟ  πηβέδηο68, ἱπαβυηοἢ 
88 πὸ Ἰωογὰ πόνον ἀοιηδη 8 αηγίμηρ οὗ τηθὴ μους ρἰνίης 
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1ΠΘιῺ ἃ ργομπηΐβθ ἱπ γαϊαγῃ, δπὰ 8 σου ἢ γπχθὰ ὈΥ ἃ σοπιρᾶσίϑοη οὗ 
π9 ραβεαρὸ ἢ ν. ὅ δπὰ 9, δῃὰά ὉΥ [Π6 ονϊάθηξ γοίβσοποθ ἰο 
Ποαΐ, χχχὶ. 7 ἀπὰ 23. Τθ αἰβιυϊποῖοι Ὀθίννθθη. ΡΠ 8πὰ ΥΌΝ 
ἢδ5 Ὀδθι) ΠΟΥΥΘΟΙΪΥ Βῃθννῃ ὈΥ ὦ. 47. Μπολαοίδ, πατλοὶγ, ἰμδὲ Ψ, 
ΡΓΟΡΘΓΙ͂Υ Τη68Π8 “ὁ βίγθηρίῇ οἵὁἩ μδπά ἴον ἰἀκίην δια ἤσΪΥ ταίαϊη- 
ἱηρ' δ γτηρ ; γΌΝ» οα {{|Ὲ οἴου πδηὰ, “ βίγεηριῃ οὐ Καθθβ, 80 
ἰαὶ οπθ σδηποῦ "6 πγοννπ ἀοννῃ ὈΥ ΔηΟ 167, 566 8. χχχν. 8. 
ἼΠ6 ἔννο τνογὰ8 ἀγο σοι δ᾽ η6α, Ὀολῃ ἤθιΘ 8πὰ ἴῃ Οἵ Ὶ ρδοθβ, ἴο 
ἀεποῖθ ἱπέγερί ἀἰτγ, ἤβασ βββιθϑθ, ἀπά ἃ σϑβοϊαΐθ ταϊπά. ὧωγγο, ἴο 

γεσεῖυθ α5 απ ἱπλογϊέαποα; ἴῃ ([Π|6 ῬΊ6] ἴο σα88 ἴο ἱπη θυ, ἴο βὶνό 
8Π Ἰππογιίδιισθ (ΧΙ. 82), 1 ἢ ἀοοῦβ. ροΓ8. (χὶν. 1), ποῖ αἰβο ἢ 
ν ΡΘΙΒ. 88 Οἰδδδηῖιι8 ΒΔ Υγ8 ([{|68. 8. ν.) ὙΠῺ τοίθγθηοθ ἰὸ χῖχ. ὅ] ; 

ἵπ τπὸ ΗἸΡΗΪ ν ἢ ἀρα. τοὶ δὲ ρϑσβ. ἰο σοηΐευ δηγιμΐπρ ὑροη ἃ 
ῬΘΥβοιὶ 88 πὶ ἱπῃιουϊδηςς (Π θαΐ. 111. 28, χὶχ. ὃ, ἄς.) ΤΠ γϑδαϊηρ' 

ΜῊ δι ἰπ βοῖῃ Οὐαά. 18 Ἰπϑυοὶγ ἃ ΘΟρΡΥ Ἶβι᾽ 5 ΘΥΤῸΓ ; 860 Ζοδδη- 
πιώϊιον. αἰ ἢ. 1. 

γν. 7, 8. ΤΒδ ῥγοπιῖβθ 18 [Ὁ] οννεά ὈΥ ἃ βίδιθηηθηΐ οὗ {Π6 οοπάϊ- 
ΕἸοη8, οὐ νῃϊοῖ {πὸ Ἰωογὰ νψ}}}} ρουΐοστη Ὁ ἴῃ ἰζ8 ]}68ὲ οχίθηϊ. 
«΄οβιαδ τηυϑὲ “ὁ θ6 βίσοπρ' δῃἃ νϑΥῪ οουζασοουβ ἴο οὔβογνα ἴο ἠσ 
ΘΟΟΟΓΡΟΙΠΡ ἴο 4}} ἐπαΐ 18 νυσεἴθη ἴῃ [Π6 αν οἵ Μοβοβ." ὙΤῇδ ἴπ- 
βηϊνεβ γον Ὁ ῷρ ἅτ ποῦ ἴο 6 σοπηθροίθα ΒΥ͂ η; 88 'π χχὶϊὶ. 

6, δῃ 88 ἴῃ βοπι Οοάά, [Ὁ 8 νυ ξεοπ Ἰοσθ, δαὶ γον 19 σονογιιθά 

Ὀγ Ὁ 88 γυυυῦ ἜΣ Ἰ»ῸΡ ἴῃ ν. 8 οἰδαυ!ν ῥγοναβ ; 566 

480 Πϑαΐ. ν. 29, χνὶϊ. 11, ὥς. Τῆθ ρῆγαβο ΝΟΌΣ ΓῺ Ὁ» 

ἐο ᾿τοαπᾶον ἰο (δ τίρλι Πανιά απὰ ἰο 6 φῦ, 1ϑ (ΔΚ6 ἔγοπι αι. ν. 
32, χχν. 14, ἄς. ; 866 48ο χυὶ!. 11 δῃά 206. “Τμὸ πιοίδρῃοῦ 
18 Δ Κοὴ) ἴγοῖθ ἃ γοδά ἔγοπι τυ ϊοἢ ἰδ 18. ΠῚ ρΡΟ5581016 (ο ἀδν]δῖθ 
αἱ ποὰῦ ἀδηρον οὗἨ ροίΐπρ' Δ οροῖ!εῦ ἀβίγαν" (ὦ. ΠΗ. ΤἩ:ολαρίδ δὰ 
Ῥεαι. χνίϊ. 11.) δή) ΓῺ ὕπον [9 ἐπιγῃὶ ἐο ἐλε γέρί ᾿απά απά 

ἐο ἐλε ἰε 5 ἃ ΒΥ ΠΟΥ ΠΙΟιιΒ ΘΧΡΓΘββίοη 59 οοῃρᾶτο [ού. 1]. 27 τ ἢ 
Ναμ. χχ. 17. ΤΠ6 πιδβου]πα βυ χ ἴῃ ἩΣΥΟΥΩ ἸΏΔΥ Ὀ6 οχρίαϊποά 

οἢ ἴπ6 βιρροβίἴο {μπᾶὶ [Π6 βρβθάϊκοσ δὰ Ἐ86 Ὀοοῖ οὗ ἐδ ἰανν 
“ὩΠ ΘΟ ἴῃ 18. ταηῖπα, θη πηθη!οηΐηρσ ἴῃ6 ἰανν 1186}, ΤῊ 

τνογά9 ΜῈ ΟΞ γνῶ ῦ Γοιηϊη 8 οὗ Πεοαῖξ. χχὶχ. 9, σογο Μοβού 

ἀγρθ8 [ἢ 6 Ρθορὶθ ἴο οὔϑοσνθ {π6 ἴανν, {πὲ {ΠῸ} ἸΏΔΥ πιά α]] 
Εἰ νεῖν ἀοιίοι8 ννῖβθ. ἰϑυϑ) ἰο πιαΐό ιοῖϑ6, ἴο ἀεὶ τυϊβεϊν, ἱπο ααἱῃ 

180 ἰάθα οὔ {πὸ δαποβοίαὶ τοβαϊ5. οὐ βυοῇ ΔοΙοΠ 5; (σοραῖθ 
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Ἡεπσεὶοπδενο ΟἸτΊβιο]. 11]. Ρ. 519, ἀπά τὴν Οὐοπ). οἡ ἴπ6 Βοοῖϑβ οὔ 
Κίηρβ, Ρ. 21.) ἴῃ νϑῦβϑ 8 ΠΣ 'θ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ αἸ8{1 Πρ 5164 ἔγοιῃ 

γθτ). Υ,. 8. Τῆδ δασμοῦ ἱπβιγυοίίομβ, “ ἐπ ΒΟῸΚ οὐ {8 ἴανν 

5114}} ποΐ ἀδρατί ἕγοπι {Π ν πηοαῖ], απ ἰΠοὰ 5}141]0 πιϑάϊαΐθ οἡ ἴδ 
ἀΑΥ δπὰ πίοι, ἀΓΘ σοπηοοῖθα ποῖ Ομ] ψ ἢ 1116 ἀἸγθοι ἢ 8 σίνθη 
Ὀγ Μοβοβ ἴο {ἰἸ6 ψἼο]θ ρθορὶ (Π δαΐ, νὶ. 6 54. δηὰ χὶ. 18 84.) ἴῃ 
οΥὐἾἶον ἴο θῆβαγα {116 βίτιοῦ οὐβοσνᾶποθ οὗ {ΠῸ ᾿ανν, τπαὶ {ΠΟΥ 5ου ά 
“ Κρορ ἰδ ἴῃ 16 πϑαγῦ ἀπά βροδῖ οὗ 11 δ ᾿ιοῦθ απὰὶ ἴῃ 16 ΜΑΥ, 
οη ἰγίῃνσ ἀονγῃ πὰ τβίηρσ ἀρ,᾿ Ὀυΐ δνθὴ τηοῦα ΟἸΌβοὶγ νν ἢ {116 
15. ΓΟ Ο ΟΠ 8 ργοραγθα ἕο {πΠ6 ἔαΐαγχα Κιηρ (Ποῖ. χνὶϊ. 19), “ 41 
Ὀοοῖκ οὔ {Π6 ἰανν 5:41} θ6 σι ἢ ἢϊπι, ἀπά ἢ 8Π4}} σοδα ἐ]ογοῖη 41} 
[Π6 ἀδγ8 οὗὨ [8 18. « 7Τὴο δοοῖ οΥ̓ ἐἦι6 ἴαιο δλαἰΐ ποὶ ἀφραγί ουὲ 
οΓ ἐδιν πιοιιίλ 3 1818 ἀοε8 ποῖ τηϑδῃ “' γοὺ 8}}8}} αἰ νγᾶγβ Ὀγὶπρ ἴου- 
ΜΔ 118 ρΡΓΟσορίβ δη6 Ἰπαρηοηῖβ, ΔΠα τη 856 οὗὨ [18 ΔῈ ΠΟΥ Υ} 
(ΟἸεγῖοσι8); Ὀαϊ “ ποῖ ἴο ἀθρατί ουξ οὗ" 18 ἴο Ὀ6 ΠΟΙ ΕἸ ΠΌΔ}}ν ἱπ 
{π6 πιουϊῃ. Νον [Π6 ἴανν 18 ἴῃ {1186 τηουτῃ “ἐς ἤθη ἰδ 8 βρόκϑῃ 
ὃν τι πῃιοῦτ]}, ἴῃ 5160}} ἃ πη ΠΡ [Π|ῶὴ {[Π6 σψοτά8 οὗἩ [ἃ διὸ ὑγο- 
πουπορά οἰ ΠΥ ΟΡΘΕΪΥ ΟΥ 51:16 ΠΕ}γ, {Ππ|ῶὲ 15 ΠΟ 6 δρϑαὶς δἰ ΠΟΥ 
ἴο ΟὔΥΒΘΙνΘ8 ΟΥ ἴο οὐ 6.8 οὔ {πΠ6 ὈοοΚ οὗ [06 αν δηὰ 118 οοῃίθη 8᾽ 
(δεν. ϑοληιὶά.) ὙΤ]6 τπνογὰβ “δ 8[.4}1] ποῖ ἀδραγὶ ουΐ οὗἁὨ 1}γ 
του ἢ, Αγ Ὁ] ον ΡΥ δὴ ᾿π)]ιποίίοη “’ ἴο πιοραϊαΐο προη ᾿ἰ ἀδῪ 
δηἀ πρῃῖ," ἀοποίΐπηρ {Ππᾶ0. 0Π6 ταϊπα 18 ἤο θ6 σοπεϊ Ὲ 8}}Υ οσσυρ!οά 
ἢ τ. ὙΤῊ5 ἀοθ8 ποΐ τηθϑῃ, πούανϑῦ, βοϊθη ἔσο γοϑοδγοῖ δηά 
οὐ] οἴβτη, ὑπ ἃ {Ποτοι σ ἶν ργδοιοαὶ δι ρ ουπιοπὶ οὔ ̓ ΐ, ἃ 5ροδκίηρ 
οὔ [86 Ἰανν δῃὰ πιράϊαιϊοη ἀροη ἰδ, Μ 10} 116. δι ρ]6 ῬΡΌΓρΟΒΟ ἴο 
ΟΆΓΡΓΥ Ὁ ουἂΐ ἴῃ 411] 118 ἀφ6ί4118 δπὰ ἴῃ ΘνΟΥΎ βΒρίθγὸ Ψ]}16}} δ 6πὶ- 
Ὀγϑςοβ, ἐο ρογίοτιῃ δἰ] {πᾶ ἴδ σοπητηδη 458 ἀπα δὈβίδϊη ἔγομι 4} {πὶ 
τ ῥγοθιῖ9. Ὑ]6 ᾿βα]ιηϊϑὲ ἢδὰ {118 νϑῦδβθ ἴῃ ἢΐβ πηὶπὰ ψΠ θη 
(ἰοβοσι ἷησ Π6 τἱσῃϊθουβ τη (58. 1. 2); 866 θη σαίοηδονο ἰὴ 
ἶοοο. ἩΣῪΤΝ ἈΑΥΑΕ ὙΝΝ τῊ8» 0» ἑλόη δἠαῖέ ἔδιοι πιαζο ἰδψ τσανϑ8 

Ῥτοερογοιιδ, ἴ.6., Ὑ Παῖοτον ἴσα πηἀογίακοβί που 5861Ὲ βασοοβββι] Υ͂ 
ΔΟΠΟΠΊμ]]5ἢ. 

Υ. 9. Το 1μογ 8 δάγεββ ἰο “οβϑίνυα οοποϊἀθ8 τυ ἢ ἀπο ΠΟΥ 
ΘΟΙΠΠΙ8 ΠΑ ἴο Ὀ6 σουταροουβ δηἀ ἀπηἀδαηιοί, 8πα Δποῖμον ργοπιΐβθ 
τπαὶ ἢς νου] α αβϑῖδὲ μΐη ἴῃ 41] 18. ἀπάογιαἰκίηρβ (ςοιραγα ν. ὅ, 
0.) Τῃὸ σψογβ αν 1 ποῖ σοιμηη 8) ἀθα {Π|66,᾽ Γοΐδυ ἴο {Π6 
ἀϊνίπθ οχδβογίαϊϊοη σίνθη ἱπηπηθαϊδίοϊν Ὀοίογο, ἱπουσῇ {Π|8 ννα8 
1156] ΟἿ]Ὺ ἃ τϑηθνταὶ οὐ ΤΠ 6 ῥγοπηῖβα ννἢἶοῖ «Ποβδῆπα δ τοοοϊνοὰ 
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ἔγοτῃ ἀοά Ὀοίοτθ {6 ἀθαΐὴ οὐἁἩ Μίοϑβϑεβ, σσῇϑῃ ἽἹ] δά ἴο θ6 [Π8 σδρ- 
ἰαἰπ οὗ [ῃ9 ἅστωγ. ΤΠ6 αροίίοη οἷ π 18. ἃ τῇηοίοτυϊοδὶ τηοάο οὗ 

οχργοβϑίηρ [Π6 βἰγοησοδὶ ἀπά τηοβὲ θαῦπθϑ' ἀββισᾶηοθ. “Απ 
ΘΠ ΑἰΪς ΘΠΑΌΪΓΥ 15 ἃ ΒΙΓΟΠ ΣΟΥ ἔστι οἵ δ γπιδίϊομ, ἀπά 8 ρθπο- 
ΓΑΙῪ Θπη ]ογθα ὈΥ τΠ086 ννῆο νυ ἰϑἢ} ἴο ᾿πῆμβθ ᾿πέο ἃποῖϑῦ σοΌγαρΘ 
8η4 ἰδοῦν" (λ7]ιελαοῖίδ.) Τηθ Δββθαγαποθ 18 σοηάογοά 4}] {1 
ΒίΓΟΠ ΡῸΓ ἔτοπι {Π6 δα! ΐοη οὗ 1Π6 ποραίϊνθ γΠ- γ π θῈ 

(ο {Π6 ροβίεἶνα ΝΟ ΓΙ» 88 ἴῃ Ῥεῖ. χχχί. ὃ ἀπά 8... ὁ 

γυ. 10---18. Φόβιυα, {πὰ Θησουγαροά δηα δαιρροα [ὉΓ [Π6 
οὔἶϊοο οὗ σεηθγαΐὶ, τα κθ8 ᾿ττηθάδῖθ ργοραγαίῖϊοπβ ΤῸΥ [86 ρογίοστη- 

8Π66 οὗ 1Π6 ΨΌΓΚ ἀββίσηρα ἢΐπ. Η6 βαπᾶς οσάεγβ ἰοὸ (6 ρϑορὶθ 
Ὁγ 1π6 Ὁ Όῦ ἴο ργονί 46 βίογθβ ἔου {Ποὶγ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴπαῇ [ΠΘΥ͂ ΠΙΑΥ 

86 Τοδαγ ἴῃ (γθ6 ἀδυβ ἔ0 οὔοβ8 ἔπ6 Φογάδπ δῃ ἴβκθ ροββθβϑίοῃ 
οὔ 16 Ἰαπά οὗ ὕδπαϑῃ, ν. 10 δπά 11. ΗβἪθ κἾ30 τϑηνηᾶβ [9 
εῖῦο5 οὗ Εουθοη δηθὰ (δά δηὰ {πὸ μα] Εἰγὶθο οἵ Μδῃηδϑβοὶ, {Πδὲ 

Μοβεβ παὰ σοχωμηδηάοα {δηλ ἴο τηάγοῖ τ ἢ ἘΠ οῖν Ὀγθί ΓΘ ΔΟΓΟΒ8 
[Π6 «ογάαῃ απ μοῖρ ἰπθῖλ ἴο σου} {π6 ἰαπά. Τ|ι8 ΠΟῪ 
ΤΟΥ ὈΓοπιΐβ6 ἴο ἀο ; νν. 12---18, 

Υ. 10. ὈΣΙ τ ποῦ ἔμοβθ οοθτβ, ἤοβ ἀσίν ἰδ 88. ἴο 

ἄγαν Ρ {πθ΄ ροπραϊορίεβ οὔ {πὸ ρϑορὶο, απὰ ψῆο ἐπογϑίογο, ἤθη 
ἴῃ Εργριῖ, δά ἴο ΔἸ]οῖ ἴο δῇ ὁπ 1118 ϑῆαγα οὔ [Π6 σοῦ, νος ἢ 
88 ρίνθῃη ουδ ὃν ἴΠ6 Εσγρίϊδη ἰΑϑπιδβίθγβ, απ ἴο 8566 ὑπαὶ [ΐ 
88 ρΟΓΟστη θα, 8660 Εχ. ν. 10 58ᾳᾳᾷ. [πῃ {Π6 εἶν! ἀΥγαηροηηθηίβ οὗ 
Μοβοβ ὑπθὺ ΟΣῸ αββοοϊδίοα ττῖτῃ [Π6 Πἢοίβ οὗ 1πΠ6 ρθόρῖὶθ, [ῃ9 
σδρίδ! 8 οὐ σ ὑἐμβουβαπ 8, παπάγθάβ, ὅζο., γῆο σοῦ δρροϊηϊθα 88 
ἡυάρεβ (Π εαϊ. 1. 15), ἀπ ἅγθ, ἐπογοίοσγθ, γα ΘΠ ΕΥ̓ τπηθη!]οπϑα ἴῃ 
σοηποχίοη ψν ἢ 6110 6 608 δηά Ἰπάροϑ (Ναπι. χι. 16; δῖ, χν!. 
18, χχῖχ. 10, χχχὶ. 28 ; “οβῇ. νἱἹ. 88, χαῖ!. 2, χχὶν. 1; 1 (ἢν. 

ΧΧΙ. 4.) Α8.186 νΥῖοτβ ἀπα Κϑοροῖβ οὗ {Π6 ροπρδὶορίοαὶ [158, 
ΠΟΥ δά ἴο 5818 ἴῃ Ἰθνυγίπρ ἰγοορ8 [ῸΓ τα] ΠΥ Βουνῖοθ, ἀπά ἴο 
τρᾶγκ οὐ 1086 Ψ Ποπη ἴπ6 ἰαὶν δχουβοα (Π θαΐϊ. χχ, ὅ, σοτηραγοά 
ΜΠ 2 ΟἾγ. χίχ. 11.) ὍΠΟΥ Παά 4]80 ἴο βίαῃά Ὀγ {Π6 5146 οὔ [Π8 
ἡπυάσοβ ψβθη ἐΠ6Υ δαμ!ηἰβίογοα {Π|6 ᾿ανν, Ὀθοδυ.86 41} ατιοϑί]ο 58 οὗ 
ΡΓΟΡΟΓΥ πὰ πραηΥ οἴπον ἠμάϊοῖα! ργοσθθάϊηρβ σγοσθ οοππθοῖθα 
ν ἢ [8 Π}}}} 65 δὰ οοτγοοῦ ᾿ἰπϑαὶ ἀθβοθης. ΑΘΓ (Π6 τη οὗἁ 

1 [τ 186 φυϊία οογίαϊη, πὰ ρϑποσ ιν δαπη θα, {πὲ (ἸΘῪ νγογα ΟἸΊΠΟΥΒ 
οοπηθοίθα τὶ τἢ (μ6 δἀπιϊηἰδιγαίΐομ οὗ ̓ ιϑιοθ, το οοπάυοίοα (86 υδὰΑ] 
Θχδη)ϊπαίίοπϑ πὰ οχοουϊο (Π6 δοηίθῃοθ; ἀπά ἰπδὲέ πὸ οὔθ ΑΒ ἴῃ ἃ 
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Τλανϊὰ, θοΓὰ Ποὺ ἀπά [6 Ἰυάσοβ γογα ΟΠ Η͂Υ, 1 ποῖ Θχο  αϑίνεϊυ, 

σμόβθη ἴτοπὶ {ἰ|6 Τμον 68 (1 ΟἿἾγ. χχὶ!, 4, 2 ΟἸνν, χῖχ. 11, χχχὶν. 
18.) 86 Μἱολαοίϊ8 Μοβ. Ἐ. 1. ἢ ὅ1. ὙΤῊθ νογὰ -γοὶδ πιεᾶπβ α 

ιογίΐον, γραμματεύς (ΣΧ Χ) ἔγοιῃ μα» ἰο εὐγῖίο. ὙΠΟ ἰογοθὰ τηθδη- 

ἴῃ σ »γαοζδοίιι8,  ὨΙΟΝ τη ΠΥ Ἰηοάθγῃ οὐἾ[165 Πᾶνα σίνθῃ ἴο 1, σδηποῖ 
δ6 οἰγιμοϊορσίςα! Υ ἀοίδπα6α, 489 Ποβιπαπη (ὨΘΌγ. ΑἸέοσῃ. Ρ. 802) 
απ ΟΘ΄ βοηῖι8 να οἸθαυν βονῃ. ΟὐὈπλραγα Ἰοπσϑίοπδονο Βοιίτ. 
1. Ρ. 449 54ᾳ4ᾳ.) 45 οὔίςθυβ ϑηϊγυβίθα ἢ (ἢ 6 σοπθϑορίοαὶ 
ΔΙΑΙΓΒ οὐ 1Π6 παίϊοπ, {ΠΟῪ ἃ ϑπιρίογθαά ὈΥ Φοβῆια, θοῖἢ ΠΕΓΘ 
δηα Οἢ. 111. 2, ἴο σον ΟΥ ἴο {Π6 Ῥϑορὶβ ᾿ἷ8 οσάθυβ Ὁ υὶ πιακίηρ Γαδ ν 
ἴο ἀοραγῖ, ἀπά ἴο ἀῦγδῆσθ δυθυυίησ {πᾶ νγὰ8 Γοααϊγοὰ ἴον [ἢ6 
ΤΩΔΓΟΒ. 

Ὗ.11. ρόραγὸ ψοιι υἱοίιιαῖδ. ΣΤῊ ἸΠΘΔΠ8 Πούθ παΐαγαὶ ρῥτὸ- 

ἄσςο, νΐςἢ [ΒΘ Ὺ ποσὰ ἰο οο]] θοαὶ ἰορθί μοῦ ἴοσ [Ποἱν ἔα ΟΡ ῥΓὸ- 
ρτα88 δογοβ8 ἴῃ « ογάδη, δπἃ ποῖ ᾿Ἰηδῃη8, ἃ38 ΤΔΠΥ ΟΥἹ {πὸ ΘαΥ ΠΟΥ 
Ἑοομητηθηϊδίοῦβ ὑπουρὶ, νοῦ ἘΠΘῪ ὑγ γα ἴο σαῖθοῦ ἃρ; [Ὁ ποῖ 
ΟΠὨΪΥ νγα8 ἰδ ᾿πηροββίδ]6 ἴο Κϑαρ {{||8, 85. 10 Ὀδοδῖὴθ ρα γ14 οἢ 1Π6 
βοοοπα ἄδγ (Εχ. χνὶ. 20), Ὀὰϊ ἔΠ6 βγδϑ  1ῖ68 ὑγϑσα ΟὨΪΥ βυρρογίοα 
ΌΥ τηδηπᾶ {11 {ΠΟῪ Τοδομθα δὴ ἰηΠδρὶ θα οουηῃίγγ (ΕΣ. χτὶ. 85), 
δηα 11 μαὰ {πογοίοσα οθαβϑα ἔχοι ἐπ ἔπ ἤθη 16 ἰαπὰ Ὀογομά 
]ογάδῃ σὰ8 ἰάκθη. (866 ἔπ γϑιπασίκβ οπ νυν. 12.) ἔν" πὶ ἐδρ66 
ἄανϑ γε δλαϊΐ ρα88 οὐϑῦ {Πι18 ζογάαη, ἴμαῦ 15. οὐ {π6 (τὰ ἀδγ 
Τϑοκοηϊηρ' ἔγοιη ἴΠδῦ 06, ἃ5 γα 866 τῸΠῚ ἃ σοπηρατίβοη οὗ (οη. 
Χ]. 18 δπὰ 19 ψῖῃ ν. 20, [Ιἢ ομαρ. 11. γα τ ἱπίοσιπθά [δὶ 
“οβῆμα βθηΐ Βρ168 ἔγοπι Θ᾽} 1{1πὶ ἴο “ 6γῖοἢο, το γοσα οὐ] σαά ἴο 
Π146 ἘΠ πιβοῖνϑϑ [Ὁ τη γθα ἀδγβ8 ἴῃ ἔΠ6 πιοπηίδίη8, αἴοσ ἐποῖν ἢϊρὶι 
ἔγοιῃ ἴ[ἢ6 ἴονῃ, Ὀθίογθ {ΠΘῪ σου ὰ σοίαγη ἴο π6 σδιὰρ οὗ ("6 
[βγδο  ἴ65 (1ϊ. 22.) Ιῃ 8}Υ οδβ0, ἐμαγαίονθ, ΠΟΥ ὑοῦ αὐβθπὶ ΤῸΓ 
ἴἤγοο ἡ οἷ ἀαγϑ ἀηὰ αϊά ποῖ σοίπση {1}} η6 ἔοασἢ. Βαξ ἰδ ννᾶβ 
ποῦ {11} δου Πποῖν σοίασῃη {Ππ40 {Π|0 18γ86]1168 Ἰοῦς ΘΒ ἰππἰπ, δηα ΓΠ6η 

ΕΠἸΙΘΥ ΘησδΙΡΘα ἴον ἴπγθα ἀδγβ οἡ ἴπ6 θδηκ οὗ {π6 Φογάαῃ, Ὀοίοτθ 
σγοϑϑίην [ἢ6 ΥἾνον (111. 1, 2); 8ο {παῦ δἰ ορϑίμοῦ βανθὴ Ὑ80]6 
ἀδγ8 οἰαρββὰ ἔτοπι [Π6 {πὴ6 {παΐ {Π6 5168 ἡ τ δθῃΐ οαΐ {1}} 116 
[βγδθ 68 τγθηΐ οναῦ {186 σῖνογ.  Ηον, ἰδ ἸΏΔΥ 60 δϑςθά, οϑῇ νγ 6 

Ῥοβι (οι ἴο Ἔχϑτοῖβθ ἠυτί μά ϊούϊοη πὶβοαΐξ ἴμθθ. ϑείάθη 46 ϑ'υποαγ. Ὁ. 
842. 

1 ΤΏ ογᾶεγ οὐ ἐμεβθ ϑυθῃΐβ δ88 Ὀθθη αἰ δγοπ ον ιτδηρϑὰ ὈΥ οἱἶπον 
οοπητηθηΐαίοτβΌ ΒΟΠονπρ {πΠ6 Θχδιρὶ οὐἨ ΨΦοβερῆυβ (Δπέ. τ. 1--8) 



ΟΗΑΡΤΕΕῚ. 10 -- 18. 13 

τοςοποῖϊα ἢ [15 τἢ9 ἀφο γαιοη “΄ αἴϊζου [γΘ ἀαΥ8 γὸ 88}4}] οὐ 88 
οὐ ον 1:18 Ψογάδη ἢ" ὙΨΘΓΥ ΘΑΒΙΪγ, [ἢ το γϑραγα 18 ποῖ 85 ἃ ργθ- 
αἰοιίοι οὗἉ {πΠ6 δοίπαὶ πηοπηθπὶ οὗ ογοββίηρ, δαΐ 88 ἥχίηρ [86 ἰοπστῃ 

τΠ)6ν βίαγι ἢ ἐπ 6 Βυρροδί(οη ἰμαὶ {πΠ6 (γο6 ἄδγϑ βροΐζοπ οὗ ἰπ οἤδρ. 
1. 2, ἀτὸ ἰάοηςίο8] τί ὑμο86 παπιθα μογὸ ((π 8 ἴπ6 Παῤῥίπίςαῖϊ ευγίξεγ8, 
ΜΙ πϑβίον, Ῥαίαδίλι8, Μὰαεῖμ8, Ο΄. α Ναρίάο, Οαἰυΐη, Οϑεἰαπάον, Οἰογίσιϑ, ϑεὖ. 
ϑολπιαϊ, “. Η. Μιολαείϊα, Πξυϑεπηι ον, Μαμγον, α1830 Κ΄. εησετγζε, ἴῃ 
186 Κεη. ἱ. Ρ. 618 ἀπά 617, διὰ ᾿ανογηϊοῖς ἰδλη]. ἢ. 1. 0. 28), δπᾶ {πδπ 
δἰἰοτηρὶ ἴῃ αἰ γος πιΔΥ8 ἴ0 ΔΥΓΔΏΡΘ ἴὐ16 ρΑΥ ουἶ ΑΓ ον πίΒ, οἰ πον ὈῪ Ρ]δΔο- 
ἱηρ ἴΠ6 ἀθβρδίο οἵ [86 βρῖ68 Ὀδέογβ [ἢ 6 18886 οὗ [818 σοτητηδηά ἰο [6 Ῥθορ 6 
ἴο Ῥτον 46 ἐῃποπηβοῖνθβ να Ἱτ οοά, ΟΥ̓ εἾ86 ὈΥ βαρροβίπρ (Π8 10 οσοαγγοά αἱ 
186 βδιὴθ {{π|6. [ἴῃ δἴτ μοῦ ο856 10 18 Ἀ55πι6α ἰῃδὶ (οτα 18. ἃ Ὠγβίδγοη- 
Ῥτοίθγοῃ ἰῃ 16 παγτγαίϊνθ, ἴῃ (Πῃ6 ἢγβι δὶ οὔδρ. 1. 11, 844.7 ἰπ τοϊδίϊοῃ ἴο 
οἤδΡ. 11., ἴθ 16 βεοοπᾷ δ οἴδρ. 111. 1 δηὰ 2, ἴῃ τοί αϊίοη ἴο οὔδρ ἰϊ. 
ΤῊῖ8. δβϑαιηρίϊοη 18 ποῖ ἱπάρρα ἃ ργἱογὶ Ἰῃϑατη ββὶ 16, θὰ} πηδᾶν σογίδι ἢν 
Ὁ 7}υ5{1664, ὁπ 1π6 στουπᾶ ὑπαὶ [86 ΗἩΘΌτονΒ ἰη ἐποὶν 18 ου 68] νυ εἰ ρ 8 
οἴϊθη γοροδὺ ρδγίϊουϊαυ ΟσσΌΓΓΘΏΟΘΘΒ, ΔΠπα δυΓαηρα ἴῃ 6 οτγάον οὗἨ ονὐϑηΐϑ 
δοοοταϊηρ ἰο βυ)]θοίθ, γαῖ ἤογ ὑπ λη οχδοὶ οΒγοηοϊ ορίσαὶ βυςοβϑϑίοῃ : 80 
{πὶ τ1π6 ἔογιαι ρθουν ἰο ἰϑίουϊοαὶ παγγδίῖνθ, ἰἢ6 80- 0816 ἔαχξ. τὶ ἢ ἡ 

φοΠν ΟΥΒΙγ 6 πα ϊςαίο8, ποὺ (6 ογάον οὗἁὨ ἔϊτηθ, θαΐ (παΐ οὗ ἰδουρῃξ. 541}} 
186 ΤΘΆ80Π8 βῃῆουα ἰννανϑ Ὀ6 ΨΘΡῪ οσοροηΐ, θη ΠΘΥῪ Ἰ6Δα 8 (0 ἀθοϊάθ 
ἴῃ ἴδνουγ οὗ βυοὶϊ δὴ δϑϑαηρίίΐοη. Απα ποῦ ΟἾΪΥ δζὸ {Ππ6ῚῸ 0 βυοὴ 
ΓΕΔΒΟΠΒ βίοννη ἰτογθ, Ὀὰϊ γγ6 αὐ πιϑῦ ἈΥ͂ ἀ" οι 1168 οὗὁἨ πο 1 {16 ἱπιροῦ- 
ἴδποθ. ἘΕῸγ ἰοῖ τι8 Ἰοοῖς ἔγϑί αἱ {86 βἰηρ]θϑὶ ἔογπὶ τ ἰοἢ [18 ΘΧΡ  ΔΠδ- 
(Ἰ0ἢ Δ980Π)68, ν]Ζ., ἰῃδι οὗ Ο. α Ζαριᾶε. ἯἮοσ δττϑηροὰ (Π6 ἀἰογοης 
ὅνθηΐβ ἰη {π6 [0] οννῖπρ ογάδν : οἡ ἴΠ6 84 Νίβδη (86 βρίοβ ἄγθ βϑῃηΐ ουϊ 
(ἰϊ. 1), οα 1π6 ΘΙΒ {Π6 γ} τοίαγῃ (11. 28), οὐ μο 718 1μ6 σᾶπηρ ἰθ8 τεπιονθὰ 
ἔγουῃ ΒΘ ἐ{{{πὶ ἰο [6 Θαϑίογῃ ὑδηὶ οὗ ἴπΠ6 “οτάϑη (111. 1), δηα πο ρϑορὶθ 
ΔΙῸ ΘΟΙ ΠΑ Παρα ἰο ῥγονὶἀθ ὑποπιβαῖνοβ ἢ ἑοοὰ ἔογ (ΠΟῚΡ Τὴ ΓΟὮ ΔΟΓΟΒ8 
[86 τῖνον (ϊ. 11), δηά {86 100 (ΠῸῪ 885 ονϑῦ, (ἷν. 19). Νονν νν οδῇ 
866 ΠΟ ΓΟΑβοη ὙΠΥ ἰδ ᾿ιἰϑίογίδη, ἴῃ παιτγαίϊϊηρ ὑπ ἔδτοο ἀϊεγοπιὶ 
ΤΙΘΔΒΌΓΟΒ δἀορίοἀ ὈΥ «Ψοϑῃπ8, (αὐ 1ῃ6 ογάθγβ ἴο 86 ρβορὶθ ἴὸ Ῥγθραγθ 
ἴον {π61Ὁ ἀθρατγίυτγο, (ὁ) (6 δά ἀγθββ ἰο (ἰ|6 21 γί θὲ8 τοι! μάϊηρ' ἰΒδιη οὗ 
[Π6 οοπιπιδπα οἵ Μοβαβδ, ἰδὶ που βιου α μ61]0 {π6ὶν Ὀγοίδγθη ἴο σοπηπὸνῦ 
δπδδη, (6) ἴῃ ἀοβρδίον οἵ {6 βρίθβ, ϑῃουϊ ἃ ποὺ ἤδνθ τῃηβῃ!οπϑα {Ππ6 
ἀδιτὰ Ὀείογο (88 οἴ βοσθ, 1 ᾿ξ ΤΟ ΔΠΪγ ἀϊά ρῥγθοθάθ {μθὰ ; ἴον {πι|γῸ νγ88 
ποῖ πρ ἴο ἐν πάοΓ βποὴ δὴ δσγαηρϑιηθηΐ, θαΐ οἡ (06 δοπίγαγυ, ἢ δρ. 1. 
1-τῖ, 1, οουἹὰ ἢδνθ Ὀδθη 6 51}}} 1ο᾽ πθα ομ (0 οὮδρ. 1. 10, ἀπά οἰλρ. ᾿. 
11---18 οουὐἹά παν θθθη 7υ.8ὲ 83 ΘΆ51}γῪ 1Πβογίοα θούνθθη σαγβο 1 απὰ 8 
οὗ (μ6 ἐμϊγὰ ομαρίου. Απά πιούθονοσ 1Ὁ ἴ8 ὈΥ ΠΟ τῇθδῃ8 ρῥγόθδθῖθ ἰδδί 
Φοβῆαδ ν αἰϊοα 11} [ΠΥ δά τοπιονϑὰ ἰο {6 ὑδηῖ οὗ {π6ὸ Φοτάδῃ, Ὀθίοτα 
1880 1 ρ᾽ Ὦ13 ΟΥ̓ΡᾺ [0Υ ἰοοἄ ἰο θ6 ργονϊἀοἃ, β'ποο ἤγοπι {1186 ὈΔΓΓΘ 688 οὔ 
{π6 ρΐδου βοδγοοῖὶυ δηγεπὶπρ σου ὰ ὑὕθ6 Ῥγοσαγοῖ {86 γ6.--- ΠῚ οη {Π6 Οἱ Π6Υ 
Βδηά, νγὸ βύρροιθ ὑπαὶ [ἢ0 δνοπὶβ οσουγγο ἴῃ 16 ογάθῦ ἴῃ τ ]οἢ 
Αἰπιολὲ ἈΔ5 δτταηρεὰ ἐμοπι, νἱΖ.,) {μα ὁπ {Π6 ὅτ(ἢ Νιβδῃ {Π|6 Βρ᾽ 68 γ᾽ 60 
ἀοβρδίς πο, οὐ ἐδ 71} (δ6 ογάθγβ γθγα ἰββυθά (0 ῥγονἀθ ἰοοά, οα {86 
8.(} {Π6 Βρί68 τεϊιιγηοά, οα ἐμ6 91}} (8 σδπὴρ τῦδϑ τοιηονοϑά ἰοὸ {ἢ «ογάδῃ, 
Δηᾶ οη {86 101} [Π6 τίνα 88. ΟΓΟΒΒΟΩ͂ ; [Ὁ ΠΥ ἱπᾶθοα Ρ6 βαϊἃ (δα [ἢ 



4 ῬΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝΒ ΕῸΝ ΟΕΟΒΒΙΝΟ. 

οὗ {π|ὸ (Ππᾶὶ σου] ὃὈ6 δἰϊοννθά (π6πὶ ἔογ σού πρ' ΓΟΔΑΥ ἴο οΓΟΒδ. 
1 {18 81Π|ρ016 ΠΊΔΠΠΟΙ {Ππ6 ΑἸ αν πᾶ8 Ὀθθη βοϊ]νθά Ὁγ Μαΐα- 
δὲλιι8, ννῖιο Ἔχρίαἰῃβ ὩΥ Ὁ ΣΝ ἴ0. πηθδῃ, Κ γ6 Μ}}} 06 ΓΤΟΔΑῪ ἴο 

τοδβοη ΠΥ [06 ἀαιραίος οὗ [16 βρῖθβ 18 πο πιθηἰἰοπθᾶ {1} δέον {86 
Θοτηηδηα νγλ8 ἰβϑυοα ἰο ργονίἀθ ἔοοά, 18 δἰ πιρὶν θδοδαβο (ἢθ6 διιβιογίδῃ 
τϑθα ἴο ρὶνθ ἃ οοπποοίβα βοοουηΐ οὗ ἜΥΘΡῪ (μίηρ᾽ γα] διΐη: ἴο [ἢ6 53Ρ168 ; 
Ὀυϊ, Τπουρὴ (8 ΑἸΒΙΘΌΠΓΥ πιαΥ 6 ονϑγοοιπθ, νν6 8 τηθὺ ΟΥ̓ Οἴ ΒῸΥ5 
νι ϊοῖ οδηποῦ Θαβὶὶν Ὀ6 δοῖ δϑϊὰθ. ὙὮΥ αἰά «οϑῆυδ νὶὶ ἵνὸο ἀδγβ 
δ΄ιογ Βα δὰ βοηΐ οαἱ ἰδ βρίθ8 δῃᾶ δὰ οοπιθ ἰο (6 ἀεἰογτηϊηδιϊοη ἴῸ 
ΤΟΠΙΟνΘ ἤτοι ΘΠ ἶπὶ ἰο {π6 «Φογάδῃ τυ ἢ} ]90 ΤΠΘΥ 6 γΘ δρβϑηΐ, δπᾶ ηοΐ δὲ 
ὁπ66 ρῖνα οὐάουβ ἴογ ργον βίου ἴο θ6 πιδάθ ἴον ἀθοδπιρίηρ δα ογοββίηρ 
ἴΠ9 ΨΦοτάδιι ὃ Μογοονοσ, ᾿ἴ (Π6 σοιῃπιδηὰ τᾶ ρίνοπ οὐ {με 71}, δπὰ 
1ῃ6 Ρϑορὶθ 414 ποὶ σγοβ8 [1}} (6 [ΟὙ}, ννὸ πηαβὺ Αγ  ΓΑΓΙΪΎ βαθδυα6 
ἵνῸ ἀἄδγυβ ἐπ (Π6 Ῥδββαρο “ αἱ {π6 ϑηά ὁΐ ἰὔγθο ἄδυβ, ἑ.6.,) δῇς ἴὮγθθ 
ἀδγ8 γοσὸ ραββοᾶ ᾿"᾿ (οδρ. 11). 2), ἀπά Ἄνϑὴ ἴδθη 8}}8}} πο βυσοδρᾶ ἱἰπ 
Ὀγπρίηρ (Π6 ρογιοά τηθπίϊοηθα ἴῃ ΟὮδΡ. 1}. 2 ᾿Ἰηΐο παττωοὴν τῖ ἢ (Πδΐ 
δίνοη ἰῇ οἶδρ. ἱ. 11. ΤΠ Ιδ48ὲ οδ͵]θοί! ΔΡΡΪ] 68 δαυδιν ἰοὸ υ. 
Ζδησεν ε᾽ 6 ΔΥτδπροτηθηΐ, νἱΖ., ὁπ 086 41 Νίβαπ ὑμ6 ἀδδβραίος οἵ 1ἢ6 
Βρῖ68, οἡ ἴμ6 δίῃ, 10:6 886 οὗἨ (Π6 ογάογβ γοϑροοιϊϊηρ ἴοοα, οὐ {Ππ6 7ιἢ, 
1Π6 τοΐατγη οὐ 1Π6 8ρῖ68, οη {{π 8.1ἢ), (ῆ6 τεπηονδὶ ἤγοπι 11 π|, οἡ (ἢ 6 
9}, ῥγοραγαίΐοπθ δῇ {ῃ6 «“ογάδῃ (οἴ. 11}. 2 844.), οὐ ἴπ6 10ε}, (86 
ογοϑβίηρ᾽ ; 80 ΔΙΓΔΗρΡΟΙΘης ὙἘ|ΟὮ ΒΌΡΡΟΙΘΒ ὅ ἀδὺβ ἴο ἤδγνο ἱπίεγσνοπθα 
δοΐνϑοη {86 σοπιπιϑι ἰο ῥτονίας Τροὰ ἀπα (π6 ραβδδρα δογοβϑβ 106 ΓΙΨΘΓ, 
δηα γοπάογ (δ6 βίαίοπιθηῦ “ ἴπ ἴγοο ἀδγ8 πηογο᾽ἡ (οἤδρ. :. 11) δ]ῖο- 
δοίΠοΥ Ἰηδοοσυγαίθ. Βαϊ ἱἴ ομ66 γγὸ ῥτοποιιπσο (8 βἰδίοπιθηί ἱποοσγθοῖ, 
{Π6ΓῸ 18. ΠΟ Ῥοββϑί]9 γϑάβοη ἕογ {{|6 βυρροβι(ΐοπ ὑπαᾶῦ ἰῃ6 δρίθ8 "γοῦθ 
ἀοϑραίομοα Ὀδθέογα (ἢ ογάθγα ἰπ οἤβϑρ. ἱ.ἕ 11 νοῦὸ ρίνϑῃ. 

Απὰ ᾿ξ νὸ βῦρροβο (ῃδύ {Π}6 βρῖϑϑ ᾿νεσο βοηΐ ουδ δ 1[Π6 ΒΆΠῚ6 {1 π|6 ἃ8 
(Π6 ογάοτβ σοῦ ἰϑϑπ6, νγα 884}} ἤπά ξ υ80 28 ἀἰῆου!ἐ ἰο ἸάΘηΠὙ τ86 
Ῥογίοαϑ τοίογσγοὰ ἰο ἴῃ ἱ. 11 δπά ἰϊ. 2. [Ι͂ἢ (18 σα86 ψγὸ τηυβὶ ο ον 
Μαδιιι5 αἰνὰ οἰ ποτϑ, τπο ρἷδοα δούϊ ἴμ6856 Τὁσουτγθησθβ οἡ {πα 71ἢ, δηᾶ 
ΔΡΌΠΓΑΥΙΪΥ βῃογίοη ἰπ6 ρογίοα ἀυγίπρ ποῖ, δοοογϊηρ ἴο οἾδρΡ. ἰϊ. 16 
δηὰ 22, (ἢ6 8ρ168 ογὸ οοποθαϊϑὰ ἴπ [Π6 τηουηίδίηβ8, τη κίηρ ἴΠ6 Βρὶθ8 
ψὯ0 ψν6γθ βαηΐ οἷν οη ἴμ6 7Ζιἢ, τοϊυση οα 6 δνθηϊηρ οὗ ἴη6 δίῃ, {πὲ 
5, δοοογάΐηρ, (ο Ἠοῦτον τγϑοϊζοηὶ πρ, ὁπ ἴΠ6 θορὶππῖηρ οὗ {Π6 ϑί!. [ 
118 ἀοο8 ποῖ ρ68586, ἴθ γὸ γοπιαὶπϑ οπὶν [ῃ6 ρίδη δἀορίθα ὮὈΥ υοϑορλι, 
Μᾶαινον, ἀπὰ Πὰυοτγηϊοῖξ, πατηοῖν, ἰο Ηχ ὑπ6 61} ον (6 ἀρβραίοϊι οὔ (ἢ 
Βρῖ68 δηά {μ6 σοπιπιαπὰ ἴο οοἸ θοαὶ ργον βίοιβ.: {π6 71} ἴογ ἴΠ6 ΓΤΟΙΊΟΥΑΙ 
οὔ [86 σδπρ ἔγοπι ϑῃἱ{{1π|:; δπά {Π6 Θ.ἢ ἔογ {πὸ τοϊαγηῃ οὗ (ἢθ Βρ168 δηὰ 
{Π6 δοπιιπδπά ἰο οτῸΟ58 ονὸῦ ἴπ6 Ψογτάδη. Βαῖ {π|8 σοιηρο]8 '.}8 ἴο ΒΆΥ͂ 
(πὲ {80 ὩῪ" πῳῷ νἈ τοἰλίπ ἰἄγες ἀνε (οἾδΡ. ἱ. 11) 18. υιϑεᾶ 

ἸΠΔΟΟΌΓΑΙ ΘΙ ΤῸΓ ΔΝ] [κ τὸν,» ΓΕΡῸ ἃ Γἰον' ἰἦὮγτες ἄανδ, Ἔχϑοῖο ἰτίάυο ; 

δηὰ ποὶ οηΐν 80, δῖ α͵8ο0 ἰο τθοκοπ ἐμ6 [ἢγθθ ἄδυβ ἔγοπι [6 βοοομᾶ ἄδυ, 
δηιὶ (Π8 αχίοπά ἢγ60 ἄδγβ ἱπίο ἔοαγ, βῖποθ (6 Φογάδῃ νγ88 ποῖ ογοββϑᾶ 
{1 π6 ΤΟΙ ; δηᾶὰ ᾿δβϑίϊν ὑο δββαπιθ (Πδῖ ὈΞῸ (Ἔμαρ. 111. 1) 6. 6πι- 

Ρἰογθὰ ἱποϑουγθοῖυ ἴογ ἐμ6 ρἱαροτγίοοί.---Αἰἰὰ ᾿ μαὶ ἴθ μαϊηϑα ὃν 8]} 
1Π 60 Θχοροίοαὶ δοίθ οὗ νἱοίΐοθποο ὃ Νοιπίπρ Ὀυϊ (Π6 ἰάοηιῖν οὐ (ἢ 9 

Ι 



ΟΗΑΡΊΤΕΒῚΙ. 10---8. 15 

ὁΓοβ8. «βία σομηπηϑηἀβ {Π6 ΡΘΟρΡ]6 ἴο ςο]]δοῖ Ῥτον  βίομβ, ἴῃ 

ογάον {πᾶ ΕΠΙΟΥ͂ ΠΙΔΥ σῸ οὐδοῦ {ΠῸ Φογάδῃ ἴῃ ἴἤγαθ ἀδγ8, ἴ.6.7 ἱπ 

οΥάον [μδὲ [ΠΟΥ͂ ΠΙΑΥ Ὀ6 τϑδαν ἴο ἰθᾶνθ ΘὨ εἴτι αὖ ἔμ δηὰ οὔ 8 
Ρεγίοά, ἀπά ὑπθη στοβ8 1Π6 τῖνεν 8Π4 ᾿σοιηῃηθησ6 ἴἢ6 σοπαπαβὶ οὗ 
Οδπαδη. Τῇ βαῖῃθ οχρηδίίΐοη οὗ {Π6 τπηθαηΐῃρ οὔ {Π|656 ἀἰβρυϊοά 
ΟΡ 8. [88 680 θθθη ρίνϑη ὈΥ͂ ὦ. . 7446 (( 686}}. « οϑ85 (1179) 
ἷ. ». 81. 
γν. 12---18.--- Οπ δοοοππὲ οὔ {Πποὶν ἡυτηθσοιβ ἤοςϊϑ, Μο5868 δά 

᾿Ἰἰδιθποά ἰο 186 γϑαιιθϑὲ οὔ {86 ἰγῖθ65 οἵὗἩ δαῦθη δηά (ἀδὰ δῃηὰ {9 
ΠΑ] σῖθα οἵ Μαπαββθῖ, δηὰ πδά σίνθῃ {Π6πὶ {Π|ὸ το ραβϑίυγθ 
ἰαπά οἵ ΟἸ]|6844, {Π|ὸ σου ΕΓΎ οὗὨ {πὸ ΑἸρογι 1811 Κίηρβ, ΒΘ: ποη δπὰ 
Ορ; 88 {Ππθὶγ ροββϑοβϑίοῃη. ΤῊΐβ οἱ, ποννενοῦ, ττὰ8 πιϑαθ οἡ 186 
ΘΧΡΓ688 οοπαϊ ἴοι {πα {Π|056 δηοη σὲ ἔΠπΠ6 πὶ νΠ0 στοὰ Ηὐ [ῸΓ τὰν 
βου! σοὸ νν ἢ {Π6ῖν ὈγοΓἤγοη ονοῦ ἴΠ6 ογάαπ, διὰ ἢοὶρ [Πθηὶ 

ἴο σον {μΠ6 ἰαπά οὗ δπαδὰη (Νυτα. χχχ!) «οβῃυα πον 

πυπιθοῦ ἐΐγες ἴῃ ἴδ6 Ββίἰαίθπιθπὶϑ: “ Πἢϊη ἰἄγοθ ἀαγβ᾽᾽ (1. 11) δηά 
ἤν {π6 4086 οὗ ἔἰπτοθ ἀαυβ᾽᾿ (111. 2), θαΐ πού (0 ἸΔἀΘη ΠΥ οὗ (ἢ6 
Ῥοτγοάβ8 τοίοστοά τὸ ἴῃ [06 ἔνο βίδίθιηθηΐίβ. ΕῸΥ ἢ ννὸ οοποϊυάο ἐμαὶ 
Φοβίθα ψαϊϊεὰ ἴον ἰὮγεθ ἀδυβ Ὀθεΐογθ (ἢ ἰδϑὲ Ῥγθρδγαίίοπβ [Ὁ ογοββὶπρ' 
186 Τοτάδῃ τοῦθ πηδθ, ψ ἢ} 88 (Π6 Ῥαβϑβαᾶρα ἰἰ56}7 ἀἸά ποῖ ἰδῖκο ρίαδθ {1} 
{Π6 ΤΟ]]οινηρ; ἀαγ, νγ6 δι (γι θαΐθ ἱῃοΟΥΓθοΐῃ 688 ἴο (ἢ 6 ἀφοἰαγαίϊοι “’ ὙΣ Βΐη 
{γοο ἀδΥ8 γ6 Ἐἢ}8}} 888 οὐϑγ Φογάδη."ὀ [1}πΏὴ0}18 οδ86 νγ ὅτὰ ἱπνοϊυῃ- 
ἰδ ἀγίνοη ἰο δάορὶ {π6 Θχρί απδίϊοη ρίνϑη ὈῪ Αυφσιιϑίπε, ν᾽ Ἀἰς ἢ Θδτ ον 
ΘΧΡΟΒ οσΒ τοὐεοιϊοα, [πΠᾶὶ «ο5]ιυ8 ᾿δβαθα {06 Ὄγάθγβ ἴῃ σἤδΡ. ἱ. 11, ποὴ 
δΧ τονοϊδίϊοπο οἱ οογ άϊηθ αἰνῖπα 864 δχ 806 ὨυπΊδηδ, ἱμαὶ 18 ̓ οηΐν 
οοπαΠ Ἰομ ΑΙ γ, ἱπ 1Π6 πορα {Πιῶὶ (Π6 βρῖ6β νοῦ βοοὺ τϑίυση ; ΟΥ 88 
ϑολμὶζ βαν 8, “ ἢ ποι ῖπρ' ἀπίογεβθοι ργονεη θά, ν μἰοῖι Ποσγου ον ν88 [ἢ 
οαβ6, ἄς. Βαϊ ἐι18 18 ποῖ 8 βδιἰβίδοίογυ ὙΔΥ οἵ ρϑιπρ οτοῦ [86 
ἀϊδῆουϊιγ. 1 6 τερδγὰ «οϑῆπδ 88 ποὶ ῃπρ' ΠΟΘ (πὰ ἃ ΡΌΠΟΓΑΪΙ 11} 
ογ αἰ ΠΑ ΡΥ ΒΆΡΔΟΙΥ, γὸ ΟΒππηοῦ ΒΌΡρΟΒΘ ἰμαῖὶ ἢ νουἱὰ Ηχ (6 ἀδΥ [ῸΓ 
ογοβδίηρ; {Π6 Φοτάδη Ὀοίοσο ἮὯθ 8 αὐ ΒΓ οἡ ἰδ τηδίίοσ. 6 
τοτοΐογο ρῖνο ὑρ τ86 αἰζοτηρί ἴο 688 118} [86 ἸΔΘπ εν οὗὨ [86 ἴἤγοΘ ἀδγ8 
Βροκθὴ οἵ ἴπ ἐμδρ. 11}. 2 στ 1] [Πο86 τϑίεγγθα ἴο ἴπ οἰνδρ. ἴ. 11, βίποθ {86 
ἰοχὶ ἴῃ 1}. 2 ἀο68 ποὺ οοπίδϊη (86 8] } 680 ΓΟίδγθηοθ ἴο βυοἢ ἃ θοῃ- 
ΠΟΧΙΟΩ ; Ὁ (εἢδρ. 11}. 2), ποῦ ὁνθδῃ μανὶηρ ἴμ 6 δγίϊοῖθ, σι θοἢ που]ὰ 

οοπηθοαί Ὁ. τυ ἢ σἤδρ. ἱ. 11. ὙὯ͵γ,͵ δθῖάο ὈΥ 186 βἰπιρἷο βίαϊθ- 

ταθηίδ οὗ [ἢ ἴοχις {δαὶ ἰ5 ἴο ΒΑ, 6 ΒΌΡΡΟΒΘ {Πί ἱπητηθά!δίοἷν δῇον [ἢ 6 
ογάοτα ἴῃ οἴ δΡ. ἱ. 11 ετΘ ρίνοη, {Π6 Βρῖ68 ΘγΘ βϑθηΐ οὔ, Ῥγοθ  ὈΪν οα 
186 βΒ8π|6 αν, ἱ.6.,) ὁπ 1π6 84 Νῖδαῃ ; {δαὺ δἴϊογ (Ὦγθθ κι Βοίο ἄδγ59, [πδ 
8 οῃ {86 δνεπίηρ' ο 1ῃ6 6ι}, {πα Ὺ τεϊυτποᾶ (εδαρ. 1ϊ. 22) ; ἰδαῇ οα (10 
{0]]οννπρ Ἰπογπίηρ, 1.6.) 05 'ι6 ΤΙ, Φοβῆυδ τοιπουδὰ πὴ (86 ΟΆΠΙΡ 
ἔγοπι Θ᾽ Σεἶτο, δηὰ Ῥσοοδοδοᾶ ἰο 186 Ὀ6ηἶ8 οὗ {80 Ψογάδη (1). 1), τ ΠΘΓΘ 
{πο Ὺ τοδίοἂ ἰἤγϑθ ἄδγβ; δηὰ 6Π|λὶ ὁπ 188 101} (ΠΟΥ͂ σγοββοὰ ονὲσ [80 
τἶνου. 
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νοι π 45 ἘΠ 656 ἐγῖθ68 οὗἩἨ τῃδί σοπαϊίοη ; διά {ΠῸῪ γϑϑά!]γ γαρϑδῖ 
ἴο Φοβῆυα [6 ῥγοπιῖβθ {π6 Ὺ μδὰ ρίνοπ ἴο Μοβεβ (Ναμπι. χχχὶϊ. 
11 54. 25---27) (παὶ ΠΟΥ 11] σΑΣΤῪ ἴδ οἵδ ἀπ Ὠραγκθη ἴο Πἶπὶ 
88 ἴον δά μοαγκοπεὰ ἰο Μοβββ ἰῇ δ] {ἰἶπρ8. Τὴ6 ᾿πδη]νθ 
ΔΌβο] αἷθ "γ.5} 8ἰδηἀβ ὉΓ [Π6 πηρογαίϊνα ; 566. ισαϊα, Τ,Θῃγθαςῇ 

δ 818 ς.--- ΤῊ που 8 οὗ Μόοβο8, νη ΐοὶ. ἐ οβϑίυα Ὀτγίηρδ ἴο {ἢ 6. γὸ- 
τλθ ΓΔ 66 οὗ Π6 ἔνγο {γ1068 δῃ ἃ ἃ ἢ], ΟὨΪΥ Ὀοϊοηρ ἴο Μοβο8 80 
[ἊΡ 858 (ὴ6 Ἰβουρῇἢ 8 ἀιὸ σοποογηθά ; {π6 ἕοστηῃ οὗ {Π|61ὰ 185 «᾽ οδί να 8, 
Δα ΤΠΘΥ 16 Βρόκθη Ττοπ) ἢ15 ρολδ οἵ νίενν. Πθησο {Π6 Ἔχργθδ- 
δ'οἢ8 δι ρίουθα ὈθᾺ ἃ ργθαίθυ γθβθ} ᾶποο ἴο ἴῃο86 ἴπ Ἰοαΐ. 1]. 
18---20, ν]ογο Μοβαϑβ ἢἰπιβ6]  σαρϑδϑῖβ {Ππ|᾿ σοπιιηδηά ἢ Πδα σίνοῃ 
δοίοτθ, ἐπαῃ ἴοὸ ἔποβ6 ουπά ἴῃ {118 τ σῖ πα] Ραββᾶρο (Ν η). ΧΧΧΙΙ.) 
ΤΠ ννογὰβ ὈΣὉ ΓΙ 40 ποῖ οὐσαν ἴῃ οἰἴΠοΣ οὗ τΠ6 ὕνγο ρά888 68 

ἴῃ [π6 Ῥαπίδέθποῃ ; ΠΝ οοῃ Δ] Ώ; Βονγανοῦ, Δ ἰπίθγοησθ ἀγάνγῃ 
ὈΥ “Φοβθυα ἴγοπι π6 δα ργϑββίοῃ )) ΓΤ) ὝΝ ἫΝ ἰὼ ϑαΐ, 1], 0 

(σοι ραΓ «οβἰιὰα ἰ. 15.) ΓΝ ἰο ὑνίπο 0 γεϑί, 1.6.) ἴο ἈΒΒΙΡῺ 8 

ἄχοα γοβϑίάθηςο, ἴῃ ΒΊΟΝ ὉΠ8᾽ ΠΙΔῪ τοϑὲ ἔτοπ] [6 Ομδηρε8 οὗ ἃ 
ποιηδά 116. ΣΉ ΝΠ ἐδ Ἰαηὰ (ἢ θγθ δηὶ θϑαυΐ. 1]. 18) 

δῆονϑ [δὶ [ἢ 6 Βρθᾶκοὺ νγὰβ 81} ὀοδως 116 Φογάδπ ; ἔτοῖῃ ψ ἢ ]οὶὶ 
ἢν «80 {0]]ονγ8 (Πδὶ ἸΤῊΣ ΣΦ, ν. 14, 18. ποῖ πι5δο 1] γοίθ- 

ΤΘΠΩΒ ἴο {Π᾿ ροβίτἴοη ἴῃ Μνμΐἰοἢ ἢθ τνα8 (ἤθη βίδηάίηρ, δὰ: ἴῃ [18 
Βεορταρ σαὶ βρη βοδίίοη. Απὰ ἴπ ογάου {πὲ {ΠῸ Γαδ θυ ἸΏΔΥ͂ 
ποῦ ἱπηαρσίηα {παῖ 10 18 8ΡΌΚθη ἔγοπι {Π6 5] 6οῦνο βία πά-ροϊηΐ οὗ 
[Π6 Βρϑᾶκϑι, νν αν ἰπ ν. 1ὅ τῆ6 ννοσάβ8 ΠΌΤ ΓΤ ἰοισατιῖϑ 

(λ6 αβί. Αἱ νοῦῖβ 14 Ἴοοϊηραστε [ϑαΐ, 11]. 8 84. ἀπ4 Ναμι. 
ΧΧΧΙΪ, 17, 27, απὰ 2, [πϑιρδά οὔ ὈΣΩΤῚ ν 6 πα {Π|6Γ6 ὈΣΓῚ 
δηά ΝΣ ῦτ: ΟΥ̓ εἶν αἰ τοῦ πηθδηΐπβ πον ποα ἴο ΘΦΏΤ 

ΒΟ ἢ ἐδ ΟΟΟΌγ8Β ἴῃ ἰἤγαα ΟἴΠΟΙ ραββᾶσοϑ, ΥἷΖι, οαρ. ἱν. ἿΩ, 
Ἐχοά. ΧΙ, 18, ἀπ Φυάρ. νι}. 11, τπ6 γα ἄγ θαΐ ὄννο ψ ἢ ἀό- 
Βοσνθ οοηϑιἀογαύΐοη. ἵΓμ6 ἢτβῦ 18 (Πδὲ νυ μῖο ἢ Εσαίά ἢ85 Ὀτουρ,ι 
Του ἀγα ἀραὶ ((686}}. 468  ΟἾΚαΒ [5γ86] 1ϊ. ῥ. 54) ““ 'π ἥνϑ αἰνὶ- 
8108, {πῇ 18, αἰ ν]ἀοα ἰπίο σοη16, τρῃξ δηά Ἰοἴξ τυῖπρβ, ναησαδγα, 
δηα τϑαυρυδγα, δοοογαϊηρ ἴο {Π6 51 ρ]68ὲ ἀγγαηροιηθηΐ οὗ ΘΥΟΥΥ 
ἈΓΊΩΥ ὙΠΟ ἢ τη ΓΟ 68 οὐδ ἴῃ ὈΔ[116 ἈΓΓΑΥ ἢ (566. [Π6 ΘΧΑΠΊΡ]65 οὗ 
[Π18 ἴῃ (ὐδδοπῖιδ, {ΠΘϑαΌΓιι8. 8. ἡ. δηὰ σαί αὐ βαργα.) ΤῈΘ 

 Βεψοπά “ονάαν, ἱποογγθοῦν τοπάδγεα " οη ἐλῤὶα δἰαδ᾽" ἴῃ οὺγ νοῖ- 
δίοῃ.---Τα. 

3 
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δοοοπά ἰ8 ἐμαὶ δἀορίοα Ὀγ Οἰδδοπένα ([μοδδαγὰβ 8. ν.) δπὰ ζηνϑί 
(Θομς. 8. Υ.}» ΜὙ0 ἀαγῖνθ ἰξ ἔγοτη ὩΣ ᾿ση θ8, γϑηῖοσ, ἐδπαπδπι 
βθ68 γοθουΐβ νϑὶ ρί πρτιθάϊπἰβ, ἔγοπι νυ] ἢ ἰξ ΡΓΟΡΘΓΙΥ Πη681}8 “ ρὶτί 
δουΐ {Π6 Ἰοἴ 8," δπιὶ {Π 9 σβπογα  ]ν “ τοϑάγ, δαπίρρεά, ἄγατγῃ τρ 
ἴον θ4[116.} ΒΒ: (Π8 ἔγβε οἵ {686 γθηἀθυϊηρβ αββυτηθβ ἔπ τϑδά- 
ἱῃρσ ΓΙ ἴο Ὀ6 {Ππ6 σογγθοῖ ὁπ ; δπά 88 [Π6 ϑνίάβῃςθ ἴον (ἢ]5 
8 ἔτ 1685 ἴδῃ ἐῃδὲ ὉῪ ΠΟ 186 οἴΠοΥ, ὉΠ ΟΥ̓ ΘΌΑΓ, ἰ8 
Βρροτίθα, νγα πγιιβὲ ἀθοῖάθ ἴῃ ἔλνουγ οὗ {116 ᾿βϑοῦπά. Τηβίοδα οὔ 
ΠΤ ΣᾺ 9 ν6 πὰ ἴπ Ῥοαΐ. {π. 18 δγτττ- ἡ. -Ὁ5. ΤῊΘ 
(ΟΓΙΊΟΓ ἐχργοβϑίοη, νη ]Ἶο}} 80 ΙΒ ΌΘΠΕΙΥ ὀοοιγβ ἴῃ ἔδ6 ΟἹ Ταβία- 
τηθηΐ ἰο ἀθϑίρπαίθ ὙνΥΤΊΟΓ8, νγ88 Ποῖ ἴῃ 1.86 80 ΘΑΥΪΥ 848 ἔπ Ῥβη- 
ἰαίθιοἢ ; 80 {παῇ νγθ σδῆποί ἀθβοσῖδα ᾿ξ ἃ8 ΠΊΘΓΟΙΥ δοοϊἀθηΐαὶ Πδὲ 
1 15 ποῖ ἰουπά ἴπ {Π|0 συ ηρβ οὗ Μοββϑβ, 88 διάλοίη ἢδ8 ἄθῃθ 
(ΤΠ πλα πη’ 8 δὰ Τὐγαῦγοὶ 8 1Π6ο]. βευάϊθη 1888, ρ. 272.) 9 
ταδὶ ποῖ πῃ) ἀογϑίαπα τ 3 Ὁ5 88 Τηθδηϊηρ {Ππᾶ0 4}1 τῃ9 
ΒρὨθπρ πλθη ἰο [86 νΟΙ Ιᾳϑὲ ογοββθά Ἵὀνδσ {86 { ογάδη, δηά Ἰοδ 
{Π|ΗῚΓ νγῖναβ δηα ο]}]άγθη ἀηὰ ἤροϊκ8 οα [Π6 βαβίεσῃ 5146 ὑηρσο- 
ἰοοϊοά, ΤΊ]ια τνογὰ 53 ἴδ ποῖ ἕο Ὁ6 ἐακθη ἴοο βιγίπρθπίγ, δαξ ἴῃ 
ἃ Ἰοοβθ β6η886. Δοοογάϊηρ ἴο οἰδρ. ἱν. 18, ΤΠ6ΥῸ ΟΓΘ ποῦ ἸηοτΘ 
πη 40,000 νῖϊο ννϑπῇ ονϑῖ, γνἤθγθᾶϑ γα ἰθατη ἴγοτῃ ΝΌΠπι. χχνΐ. 7, 
18 δῃά 84, {ππῶὶ ἴῃ Βθυθθη {πο τνοῖα 48,780 τηρη; ἴῃ δα, 
40,500 ; ἀπὲ ἴἸη Μαηδββοῖ, 52,700, ἴῃ 6 δα] οὗἉ Ὁ, ἐπογοίοσγαο, 
20,350. ἴῃ {π686 ἵνγο {Ὑ068 ἃπἃ ἃ ἢ] ἰτοροίϊον, [86 πη, {ΠΟ ΓΘ 
ΜΟΙ 110,580 πηοη οὗὨ ἔνθ ητΥ γοᾶγβ οἷά πα πρτγαγα, ΔΌ]6 ἰο ὈΘΑΣ 
ΥΤῺ8 (Ναιη. ΧΧΥῚ. 2) ; 80 {π80 τηοσὰ μδη 70,000 τοτηαἰ πα Ὀθϊηά 
ἴο φῬγοίθοϊ {π8 σνοτηθη δης σἢ] άσθη δηα ἤοοϊκβ, δπὰ ἴο ἀοίδηα τ}6 
απ οὗὁἨ νηϊςἢ πον Πιδα ΑἰΤΘϑαΥ ἰκθη ῬΟΒβθββίοῃ.---Ὗ. 1 σοΏΡ. 
ροαῖ, 11. 20. Ο [Πὸ ἴοστηῃ ὈΣΙ 566 ἘΕἰιυαϊά, 1,6 τ. ὃ 84 ἃ. 

δηἀ ᾧ 199 Ὁ. ΓΙ ΓΤ 8 ἴο δ6 ἐαῖκθῃ 88 ϑαυίναϊοπί ἰο 

ΤΟΣ ΝΣ ἴῃ ν. 4. 

Ν. 16 5ᾳᾳ. Απά ἐλ ἀπδισενοα “οδῆμα. ΜΜᾶαδῖιιδ ἀπὰ οἴ ΥΒ 

1 ΤῊ οἵδοῦ, πέρ ηδὉ]6 Ἔχ αηδίϊοπβ οὗἨ {18 πΟΤα ὅτ ρίνοη ἰπ ΖΣ εἷ- 
ἰδγ᾿ 8 Μ΄β0911. ν. 2, Μιοδαεῖῖς ϑρρὶ. ν. 888, δηὰ Οεβεηὶιϑ αὐ βαρτα. 
Οπ {πὸ πηθδηΐϊπρ ρίνοη Ὀγ ΟὈοσοσεὶμϑ, δηα ρα Ὀτοιρὶιν ἔογνναγὰ Ὁγ νυ. 
Ζεηφετῖε (Κϑπάδη 1. ῥ. 426) “' οουπίεα," Ἰογα ἢν πνοαί, {πὸ πεμπάζεσ- 
θαι (0 οοιιπιΐ οἡ ἰδὲ ἥνε ἤπρενε, ΜΤΙοΒδοΙΪΒ μα8 δἰγθδν 86], “τὸ 185. 8 
ΤΏΘΣΘ δοπεοί το, ἰγαπδίοιτοα οχ τδθοίβπιο, Ἀπὰ {ἤθγο 18. ὯῸ ΘΧΘΙΗΡΪΘ 
ἴ0 ῥσονα ἰδαὶ γα ἴα ΟΥὐΐοπί8] ἸαηρΌΑΡΕΒ πιο ϑηΒ ἐο σοι." 



18 ΤΗΕ ΤΎΟ ΚΡΙΕᾶ. 

{1 ΠΚ {πὶ {118 Γοίδυβ ποῖ ΟὨ]Υ ἰοὸ {Π6 ἔνο ἰγῖρ68 ἀπὰ ἃ ἢ] 7π5ῖ 
ΤαΘὨ Ἰοπ64, Ὀαΐ ἴο 41} {π6 ΟΥ̓ΠΟΥ ἐγ 0685 48 νγ6]}, ννο ῃαᾶὰ Ὀδθθη ἴη- 
βίγυοῖοα ὈΥ 1Π6 ῥγοοϊαπιδίίοη οὗἁἩ [πΠ6 ΟΠ ΟΥΒ ἴο ρύθραγθ [ὉΓ {116 
ΤΟΙΠΊΟΥΔ] οὗ {Π|0 οδηρ. Βαϊ ΤΠ6Υ Πδά ποῖ αἰΐ οσοϑδβίοῃ ἴο ΔΗΒΊΨΟΥΙ, 
1Π6 γΓοϑὲ Ππαν!ηρ᾽ ΤΔΘΓΟΙΥ τϑοοῖνοα ἃ σοτηηδηα ἤῸπὶ {861} σΘΠΘΓΑΙ 
{γτουσὰ {π6 ΘΒοίοσιη), σι ῖο ἴπὸν Πα Β᾽ ΠΡ] ἴο Θχϑοῦῖθ ἱπ 
ΟΥ̓ΔῸΣ 1Πδῇ {ΠΟῪ ταὶ ΔΡΡυόδοἢ τλογο οἸ βου ἴο (ῃ6 οὈ]οοῖ {ΠΥ 
Ἰοηροα ἰο αἰΐαϊπ, πϑιηθγ, {Π|Δ ροββθβϑίοη οὐ [Π6 Ῥγοιηἶβθα 1πΠ6γ]- 
ἴδποθ. Το ἔνο {γ065 8Ππ4 ἃ ἢ8]}, οἡ {Π:6 ΘΟΠΈΓΑΓΥ, ἡνΟΓ γοαυϊγοα 

ἴο ΓΟΡΙΥ ἴο ἴΠ6 Βιπιπιοη8 οἵ «οὈ8ῆ.8, ἃπὰ ΘΟΧΡΓΙΘΒ85 {Π6]Ὁ τοδα ἢ Π688 
ἴο ΠΟΙ ΡΪΥ Ὑῖοἢ} 1. Βαΐ ἴῃ {πὸ ἔαος {πᾶ {ΠΟΥ ἀο τῆογο {Ππᾶπ {118, 
εἰνὶηρσ αἰΐογδησο ἴο {πεῖν ἀθβῖγο ὑΠαῦ {116 1μογὰ τᾶν 6 νὴ δῖτα 
(νυ. 17 ἼσοτῃηραΓοά ς. ν. ὅ), Θνθὴ ἀθοϊασίησ {πάλ ΠΟΘ ῸΡ ΟρΡΟβ68 
ἢ8Β ΟΠ ΠΠ8Π48 504}} 6 ραῦ ἴο ἀθαΐϊ, δπά Ἰδϑιγ τοροδίϊησ 
(νυν. 18) (πΠ6 ὀχογίδειομπ σίνοη Ὀγ αοά, ““ΟὨΪΥ 6 5βἴγτοῃρ ἀπά οὗ 
δοοά οὈυγασο᾽ (ν. 6); ἴπ {Π|58 {ΠΕῪ ΘΧΡΓΘ58 πηοδῦ ΠΘΑΓΕΠΪῪ {Π6ῚὉ 
Θαγηθϑί Ὑν]5}} 10 ΒΌρΡροχί ὑΠ61Ὁ ὈΓΟ ἤχθη, Δηα 88 [ᾺΓ 85 {Π|6Υ ροβϑβί] Υ 
ΠΆΠ ἴο Πο-Ορογαῖθ ἢ {ΠἸ6πὰ, {Ππᾶΐ ΓΠΠΊΘΥῪ ΠπηᾶῪ ϑθοῦγο ἃ ρϑδοθία! 
Ῥοϑβϑϑθβϑίοῃ οὔ {π0 Ἰαπὰ νι ἢ [Π6 1,οτὰ ἢ 858 ργοιῃ!βθα {{|16Π|. 

Υ͂. 18. ἜΠΩΝ ΓΤΩΣ ΘΘΟΠΘΓΆΠΥ ἀθηοίεβ τοϑιβίδηςσθ ἴο ἴῃ 6 σου- 

τπαπάβ οὐ Θοά: ; 860 Ὠουΐ. 1. 96, 48, ἰχ. 98; 1 ὅαπι. χίϊ. 14. 

Ἦρτχο ἰζ 18 υϑοᾶ [ῸΓ Ορροβίοπ ἴο ὨΪ8 τεργοβϑηΐδίϊνο, {π6 οδρίδίη 
οὗ 4Πι6ὸ ρθορῖβ, ϑ"οπὶ αοἀ Παά ο]Ιο86η ; ἃ οὐῖσηθ ἴο ψν μοι [Π6 ἰανγ 
(θϑυι. χνὶϊ. 12) α͵8ο αἰϊδομοά [πΠ6 ρα ηἰβῃσηθηΐ οὗ ἀθδίῃ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ἹΙ. 

ὈΕΡΑΈΤΌΞΒΕ ΟΕ ΤΟ ΒΡΙΕΒ ΤΟ 59ΕΈΒΙΟΗΟ, ΑΝ ΤΗΕῚΕ ΒΕΤΌΈΝ. 

Υ. 1. Νοιν"  ῇηϑίδησίϊησ ἴΠ6 ῥγοπηΐβθ νῃ]οἢ «οϑῃπ8 ἢ84 το- 
οοἰνοά ἔγομῃ {πὸ [οτά, ἐπα μ6 ψουϊά ᾿β8ϊϑὲ [πὶ ἴο σΟΠάυοΡ ἴῃ9 
Ἰαπά οὗ δηδαπ, ἀπά {πὲ πὸ οπθ ββου]ά Ὀ6 806 ἴο βίδπα ἀραϊηϑὲ 
πη, μα ἀἰά ποῖ οπιῖζ δηγιμηρσ ὈΥ νυ] ον 6 ἈΪ 861 σοι] οοπ- 
ἐτἰδαῦθ ἴο 116 βυσοοθββ οὐ {Π1| τνοσγὶς οῃἰγυϑίθα ἴο 18 μαπά8. Ηθ 
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{ΠΟΓΟΙΌΓΘ Β6ηΐ ὕνγχὸ 8ρῖ68 ΔΥΆΥ ΒΘΟΥΘΙΥ Ὸπὶ ΘὨΪ πὶ ἴο «6 γίοῃο, 

[π6 Ὀογάοτ-ἰοσέγοββ οὐ Οὐδηδδη, ἴο ργοσῦγο ἰμίοστηδίϊοη οοποογηίηρ 
1116 σου ΓΥ,) ἀπ Θβρθοῖα!]  νν1}}} τοραγὰ ἰο {18 ἐσ βοὰ ἰονη. 
ἜΡΩΣ 18 ποῖ “6 ᾿ι8Ἁ βθηϊ," δαΐ ἐλέη λδ δοπί. Ἐσνϑῃ 1 {Π6 8ρ168 

34 Ὅδοπ ἀδβραίομβοα Βϑίογθ ἐπ6 Ὄνθπίβ πασταῖθα ἱπ Ἴςἤδρ. ἱ. 10--- 
18, ᾿ξ τγοῦ]ά ποὶ 06 ρτϑιηιηδίοα!]ν σογγθοῖ τὸ σοηἄον ΓΟ) 88 ἃ 
Ρἰυρογίδοϊ ; ἀπα τηῦςἢ 688 18 [818 4] ον 8016, 1 δὰς}} ἃ δαρροδιξϊοη 
Ὀ6 υπίουηάοί, πο τὸ πᾶν βῆονῃ (αῇ οἤδρ. ἱ. 11) ἴο Ὀθ9 1ῃ6 
6886. ΔΌΣ (1Π 6 Αςδοῖ48) δλιίξέπι; αἰβὸ οδ] ]οὰ πγΑ ΩΣ δ Ν» 

186 Αοβοΐα-πιϑδάονν (Νυμι. χχχῖῖ. 49), π6 ]Δϑ8ὲ ὈΪδοθ ἴπ π ΠΝ 
[π6 ᾿βγδοὶἴθβ ϑηοδιηροά Ὀθίοσθ ΠΟῪ χοιηονοὰ ἰο {π6 «ογάβῃ, 
τ ΠΟΥΘ Μοβοβ ἀθ] νογθα ἢΐ8 ἰδϑὶ δἀἦγθββ ἴο {86 ρθορὶε (Να. χχνυ. 
1). τ νδβ βιιυδίθα ἴῃ [Π6 Αὐϑοίῇ οὗ Μοαδν, δὲ {πὸ ἰοοῖ οὔ τπηουη- 
ἰαΐποιι8 τϑηρα Αδγηι, πα ᾿πηπη θα !δίο ᾽ν πάθον ΝΘΡο, ορροβὶῖθ ἴο 
ΤΠ σῖοἢο (866 Ποαυΐ. χχχὶϊ. 49, ἀπὰ οησϑδίοπδονσ᾽ 8 Η15ι. οἵ ΒαΙδδη), 
Ρ. 247 84.) Ηδποο [Ὁ 8 ἴο ὃὈ6 Ἰοοϊκοά [ὉΓ Πθᾶγ {Ππ6 ροϊπῖ αἵ τ ΠΙΟῊ 
1:6 εάν Ηδβθαπ δηΐοσβ 1Π6 9]41 8 οἵ Μοβ), ργοῦδῦ Υ ἴο {16 
8011}}} οὗἨ 118 Υααγ. Ασοογαΐϊηρ ἴο ὕοδορἦιδ (ΑἸΠᾳ4. ἰν. 8, 1) 
16 ἴον οὗ ΑὈ}1]8 νγὰ8 δἴτουννασὰβ ὈᾺ}]0 0 1116 8116 ῬΓΘΥ ΟΌΒΙΥ͂ 
οοσαρὶοα ὈΥ ΘἸ τη, ἰπ ἃ σου ΠΟῪ δοουπάϊησ π1}]}1 ἀαῦθ- θαυ, 
ῬΑΪπι-ἰΓ6 658 (φοινικόφυτον δ᾽ ἐστὶ τὸ χωρίον), ΒιΧὶγ βίδάϊα ΠοῸμι 16 
“ογάδη.--- ὩΣ ΓΙ (ὧν φιιΐδί, ΒΘΟΓΕΙ]γ) 18 απϊοὰ ὈΥ {86 δοσθηΐβ ἴο 

δνῶ: “ ΠΣ ἴο ἴΠθπὶ ργναίο γ᾿ ΤΠ18 βθι 168 (ῃ6 ἀϊϑρυῖθ 

οὔ μι ΘΑ ΟΣ οοτηπιθηίαίογα ἐν ΠΘΕ ΕΓ ὩΣ 15 υϑοὰ τὴ ἢ σθίδσθποθ 
ἴο 1π6 8θογοῦ ΔΉΠΟΥ ἴπ ὙΠ ΟὮ ΠΟῪ ΨΜΕΣΘ ἴο ΡΟΣ οστη {ΠΕΡ ΜΌΓΚ, 
ΟΥ̓ β' στ 68 ἐπδὲ [ΠΟῪ ΓΈΓΟ ΒΘ ἢ ΔΥΤΔΥ ΒΘ ΓΟ Ε]Υ ΟΥ̓ ἴΠ 6 σΟΙΏΤΊΔῊ ἀοΓ ἴο 
Θχρίοσο {πὸ Ἰαπὰ νῖεπουϊ 86 σορηΐδβαηοο οὗ [Π6 ρθορ] θ᾽" (Μαδῖιι8). 
ΤῊ ἀφοϊβίοη 18 ἰη ἔννουν οὗ {πὸ Ἰατίοσ ορί πίοι ; ἐπουρῇ [Π6 ΤΌΣΟΣ 
18 ποῖ ϑχοϊπ 64, βίῃσθ ἴῃ ΔΠΥ͂ 886 ἴΠ6 Βρὶ68 ]ιδ4 ἴο ἜΧρίοΓα 1]16 
ΘΟΙΠΙΓΥ ΒΘΟΓΘΙΥ. «(}οβηπα 86 η0 {Π6πὶ ἀὐαὺ ὈΥϊναίθὶγ, ὈΑΥΕΥ ἴῃ 
οΥου ἴηδῦ 1Π6 ᾿π ΠΑΡ] Δη18 οὗἁὨ {ΠῚ Ιαπὰ τηὶσῃξ ποῖ τϑοοῖνγθ ΔΗΥ 
᾿πτηδιίοη οὗἉ 1ΐ, δῃἃ ραγον 4180 {πὶ πὸ βγὰθ] 65 ἘΠΘΠΊΒ 6 ν 68 
ταΐσῃϊ ποὶ Ὀ6 ἀβῃθαγίθπθα ὃγ {Π6 τεροτῖ, 1 ἰξ βΙιοῦ]ὰ ργονθ ὑη- 
ΔυοαγΑὉ]6, 88. {Π|Π6 Ὺ Παά ΤΟΥΠΊΟΓΪΥ Ὀδοη 'π (Π6 {ἰπ|6 οἵ Μοβεβ.-- 
δ᾽ Ὀὖδιν, ἴ.6.) ΟΧΡίοτΟ, 8686 (ἀ6η. χ]!. 9. τὺ ΤΙΝῚ απά 

ἐδρέοϊαϊϊν ενίοιο. ΤῊΪ5 βἰγοηρὶγ ἐογεβοά ἴονπ (ΝΡ. νἱ. 11)... 

88 ἴπ6 ΚΟΥ ἴο [Π6 οοπαπεϑὲ οὐ ΟἼπδδη Ὁ ἴπ6 15γβ}] ἴθ8, σι 

δηϊογοὰ τῃς Ἰαπὰ ἔγοτη 11|ὸ ποσί ῃ-θαβὶ οὔ ἴπ6 Πεδὰ ὅθ8. υεγίολο, 



80 ΤΗΕ ΤΎΟ ΒΡΙΕΆ. 

ψ] Ἰοἢ 18 ΑἸ ν δ γ8 πυ ἴθη ΓΙ ἴη {Π6 ΒοοΚκ οἵ “οϑβίνα8, Ὀυΐ 'π 1116 

Ῥαηϊαίθαςοἢ ΓΤ (866 ΟἸἐδεηίμα ἀπεβ. ἢ. 1213), νγὰβ βιἰπδϊϑα 1 

{π6 νδ] ον οὗ {πὸ ογάδῃη, {πὸ 80- 8164 ρ]αῖη οὗὨ “ ογῖοϊο, νυ ἢ ϊς ἢ 18 

ΒΌΣΤΟυΠαρα ὈΥ ἃ πακρά δηά Ὀδυυθη ΥηρῸ οὗ τηοτηΐδ᾽η8, διγοίς ἢ - 
ἵηρσ ἴπ [6 ἔογτῃ οὗ δπ διῃρ τ θαῖτο ΠΌτη Βοίβθαπ οἡ [86 ποτ] 
ἴο {π6 Πεδά 8ὅθα οἡ ἴδ βουῖϊμ.} [{ βίοοά ῥγοῦΌΔΟΙΥ ἴο {πὸ νγεϑὲ 
οὗ 186 ργοβοπί αἰγίν δπὰ ἱπῃρονουϑῃθα νη ]ασο σία ον Εἰδα 
(1--. Δ ον ἰ-.»,}» Ἰοἢ 58}}} ρογρούπαίοβ [ῃ6 πδπιὸ οὗ {118 ἃποϊοπὶ 

ἃπα ᾿σο]ΘὈγαίθα ΟΥ̓ οὗὨ γραϊπιβ: δὰ {Π6 ΟΥ̓ [56], δῇ ἸΏΔΗΥ 
σοηία το οὗ νγθ8}}}} πὰ ργοϑρουϊυ, π85 ἰοηρ βίποθ ρουιδῃοα δπά 
Ἰοῖ πο ἰγᾶοθ ὑθῃϊπά. (Εον ἁδγίοδο, σοηβ] Κηπ6γ} 8 10]. Βοαὶ]- 
ὙΥ ὀσίθεθας (1. 089) νι ]ο} σομίαϊῃ8 4 Ὁ}} δοσοιηΐ οὗ 411 ἐπ6 
ΘΑΥΟΣ ΣΙ ηρδ, υ. αμηιοτ᾿ς ῬΑ] οϑίηα (Ὁ. 204 54.), ἀπά Βορθίη- 
80Π᾽3 Ῥαἰθβίϊηθ (1]. Ρ. ὅ28 84η4., ἃπὰ ὅ44 844.); (6 ἰαϊίον οἵ 
ΠΟΤ τη8ἀ6 ὙΘΣῪ ΟΘΔΓΘΙ] ΓΤ θαυ 68 ΠΘΑΙ ἴπ6 σαϑι]6 ἃηα νἸ] ]αρθ 
οὗ ΕἾδα ἴῃ {πὸ Ὑδαγ Κ6]1, θὰῖ νὶτπουΐ ἀἸβοονθυῖηρ᾽ ἈΠΥ͂ ΤΟΙ 81 Π5 
οὗ {π6 δησϊθηΐ ἴον). ἘΠ }})) ἜμΝ 8. ἃ Παυ]οῖ, ποῖ 8 1πῃ-Κ  ρϑυ, 

ΝΥ ΣΙΣἽΡ; ἐ.6.) πανδοκεύτρια Ἰολαίά, Π6 Ζαυδῖηδ8, πὰ ΤηΔΗΥ 

οἴ 615). ΤὮ 8ρ168 γγϑηΐ ᾿πίο {8 Ὠοιι86 οὗ δυο ἃ νγοπηδη, ρΑΥΙΪΥ, 
ΠΟ ἀουδί, Ὀοοαυβο τὲ νγαὰ8 Ὀ.ΪΪ ἀραϊπϑῖ [Π6 ννα]] οἵ {π6 ἴοννη, (νυ. 
15), αηὰ [ΠΟΥ σου] {ΠΘΓΘίΟΓΘ θα ϑιν ἰθᾶνθ 1Ὁ ἀσαϊπ, ἀπ ΡΔΓΕΥ 6]80 
Ὀδοδιιβθ {Π6ῚΣ ΘΠΊΓΔΠΟ6 ἰηΐο0 ΒΌ ἢ ἃ ἤοπθ6 νου ἢοΐ δ 80 {ΠΚ6]Ὺ 
ἴο Δ΄ΙΌμΒ6 88ρ᾽οοη. Βαΐ ἴπΠ6 Ιμογὰ ννὰβ ὑμοὶς συΐάθ 'ἴπ βυοῇ ἃ 
ΤΩΔΏΠΟΣ, ὑπαὲ {Π18 νγοδῃ γὰ8 1ῃ ΠΘΥΒ6] Γ [Π6 ῬΓβοὴ τηοβὲ δι 80 ]6 
ἴογ ἢ8 ἀθϑίρτβ, ἃ8. δὴῆ6 παὰ Ὀοίἢ (ἢς Κπονθαρθ ἀπὰ ἔδαι οὗ {Π9 
ἴσα (οά. -ππρ ὩΞΨῊ ἐλον ἰαψ ἀοισπ ἐδόγθ. ΑΒ ἸΠΟῪ αγγὶνοθα 

ἴπ {86 πρὶν, δοορογαϊπσ ἴο ν. 2, ἰἢδ΄ 18 δῇ τῃὴ6 Ὀερίπηὶπρ οὗἁ {16 
ηἰσι, Ὀοΐογθ τ{π6 σαῦδβ γοτο βῃαϊ (ν. δ), [6 0 ννῖβῃθα ἴοὸ γϑιπδῖη 
{Π ΘΓ ἴον [Π6 πίρεῦ δηά β8[θδθρ {ποῦθ, Γπου σῇ {ΠΟΥ σγογα οὐϊσοα ἴο 
ἰθανα {πΠ6 ποῦβθ ΒΟΥ αἰΐοῦ ἀαυῖ. Τἢ686 ΟΡ Β 8.6 βο:ηθεϊ ΠΊ68 
ΑἸ γΘΠΕἾΥ οχρ]αἰπθα, νἱΖ. “ΠΟΥ ὑπγηθὰ δϑἰάθ ἴον {Π6 βαϊκθ οὗ 
Ρδβϑϑὶπρ {πΠ6 πῖρῃς δηὰ σοβϑιην" (ΔΜαδίι8, ᾿ἰοδοπην θη) “6 1Π6Ὺ 
Ραΐ ὑρ αἱ μοῦ πουβθ᾽ (μέλον); Ὀπὲ [818 τϑπάθυηρ 18 ποῖ ἴῃ 
ΠΑΓΠΊΟΠΥ ΜΊ ἢ [Π6 τΤα]65 οἵἉ [πΠ6 ἰδηρσύαρσο. 

1 Ἐθι παπιᾳὰθ ν4]] 18, αυδ8 οοπεϊπα8 πηοηιθὰβ γοὶαΐ σπηῦγο οἰδυάϊ αν. 
]ωδιϊηΐ Ὠϊδί. χχχνὶ. 8. Οοπιρασο πῖῖ ἐδ18 ϑδιγαδο χνὶ. 2, ὃ 41; 
οδξερἦι8 ἀ6 Ὁ6]]. «τἀ. ἵν. 8, 2, δηὰ (6 ραββαρθ ἔτΌτω Οὐοίουϊειι; οἰτοά 
Ὀγ ποῦ (Ὀ10]. Β6α]- διίδγαοῃ ἱ. 639, ) πο ἢ ΘΠ ΓΟΙΥ δοσογάβ ν ἢ 
[Π686 δΔοσοιπηῖβ. 



ΘΟΗΑΡΤΕᾺ [ἴ- 3 -- ἢ. ὃ] 

γν. 3---6. ἘΠο Κιίηρ οἵ Φουῖοθο 18 Ἱπίοσιηϑα οὐ [ῃη6 αγεῖναὶ] οὔ 
[Π6 θγδϑι [19ἢ 5ρ168. “10 18 ργοῦδ]6 ἔπαῖ, Δοσογαἴηρ' ἴἰο ἔπ ρδη 
584}}}γ δαορίθα 1π {ἰπ|68 οἵ ἀἰβίαγθαποθ, οὐ ἤθη ἔ]οτθ ἰ8 8. ἔδαν 
οὗ ψᾶγ, συαγαβ ὑγΈγῸ Δρροϊηΐϊθα Ὁ [8 Θβρϑοΐδὶ ραγροβθ οἵ νναῖοἢ- 
ἱῃρ Β 51] οι 8. ΓΔΠσΟΓΒ. [Ὁ β ποῖ, ἐπ γοίογθ, βαυρσβίηρ [Πδὶ 1ἢ}9 
ΤΏ6}}) ΜΟΣῈ Οὐβογνθά, οὐ ἔπαῦ ΤΠΘΥ Ὑγ τα ̓ πη 6 Ἰ Αἰ  Υ τορογίθα ἴο 
1πΠ6 Κίπρ, 828 ὑπϑγθ νοῦ] 6 τῆδπν ἐπὶηρβ ἴο ἱπάϊσαϊο {πᾶ} {ΠΟῪ 
8 σομηθ Π ἢ Ποβίῖ]θ ᾿ηΐθης." ((Οαἰοὶπ.) ΤΠ Κη δὲ Ἵποθ 
8648 ἴο Βαῆαὺ ἴο ἀδηιδπά δαὶ {ποὺ 8ῃου!ὰ 6 ἀεί νογθα πρ. 
Βυϊ 856 ἢδ8 σομοθαὶθα {1|6πὶ, ἀπὰ ἀθοϊαγοβ ἴο {6 τη βδθηροΓϑ 
ἐπαῖ ΠΟΥ νοῦ ΑΥΑΥ͂ ἀραὶῃ Ὀοίογο πὸ ραΐοθβ στο Θ δια. Υ͂. 2, 
ποῦη ἰο-πῖσλί, 18 τῶοτθ δχϑοῦν ἀθῆπθι ἴῃ ν, ὅ : 88 ῃϊρὶὶ τν88 

δοπλΐηρ οΠ, δοίογα ἴπ6 ἰοννη-ζαίθϑ γασ οἱοβδεά. ΨΥ, 4, Οομμηθη- 
ἰδῖοῦβ 7. 5}}Υ γϑιηαυκ [πὲ ΒΔΠΔὉ μδὰ Πίἀάθη [Π6 8ρ᾽68 ποῖ οἡΪγ 
βαίογο 8316 π848 ΔΠΥ τοΡΪΥ ἴο {Π6 ΠλΘββθῆρϑυβ οτ ἴδ Κίηρ, Ὀὰ 
δνθῃ δαοίοσθ ἔμϑν δυτῖνθα δ Ποὺ ἤοιιδδ:0 “" Τ16 νοσιᾶπ, πὸ ἀουδὲ 
Θχρθοίηρ Δἢ Δοσιαϑδίίοη, ἀπὰ ἴῃ ἔδαν αὐ 8 βεασοῇ, σοποϊ αηρα {Πδΐ, 

ὈΥ 80Π16 Π1ΘΔΠ8 ΟἿ ΟἾΠΘΥ, 886 Ουσῇξ [0 σοπο6 4] {Π 6 πηθη, οἡ γῇ 086 
Βα ἴοι 886 ἴογοϑαν [Πδὲ ΘΓ ΟΥ̓ β8αἴδθίν α͵80 δὰ {Ππᾶΐ οὐ 8}} Πδὺ 
Ἰουβ ἀορϑηἀθά. 11 18 ποὺ {ΠἸκ ὶγ ἐπ αὐ ΕΠ 16 πη βϑθη σοΥβ ἔγοπι {π᾿ Κίηρ 
ψ ΘΓ κορί ννδἰτηρ δὖ ἴθ ἀοοῦ τυ Π 15} 8116 νν88 οποθα]ηρ [6 ΒρΡ168; 
[ῸΓ ΠΥ ἀ6]αΥ σου ]α ᾶνο ὑόν ἢ 8αϑρίοἴομ ἀροι Πα ἢ ἢ." (]οβθη- 
τη ἰϊογ). Βαϊ ΓΙ δηἀ ἌΓ) ἅτ ποὺ ὁ {Ππαὶ δοοοῦηΐ ἰο ὈΘ 

τοπἀογοά ἴῃ ἐπ8 ρἰαροιίθοι. ΤΠ Πιἰβίογίδη [188 ἸΏΘΓΟΙΥ ἀσγαηροά 
{π6 ρατγε σα] ΟσΟΙΤΥΘ ΠΟ 65 1ῃ 80 ἢ; ἃ τηϑηπθι παῖ ἢ6 ἀοβογι 68 
ἢγϑι στ μδὶ νγὰ8 ἄοπο ὈΥ [86 Κίπρ, δηά {πδθη 4]} ὑπαΐ τνα8 ἄοπα ὉΥῪ 
16 ψνοπιδη. 7] Κίῃρ βαηξ ἴο βαθὺ ἀπά σοπιηιαη θα νὸν ἴῸ 

ἤο] νοῦ ἊΡ ἴΠ6 80168, Βαϊ 8116 ἴοο Κ {πθπὶ δῃα οοπορα]θα {{πθπ|, ἀπά 
1Π6η 8814 ἴο ἴΠ6 βουνδῃίβ οὔ ἴΠ6 Κιηρ, ἀπὰ 80 ὁπ. [{ 18. Πϑῦδ δὃν]- 
ἄθηὶ ἤοιῃ {πῸ παίπσα οὔ {ῃ6 σαβ6, {πᾶ τΠ6 βρ168 νοσο ῃἰἀάθῃ 
Ὀοίοτο {π6 Κἰπρβ τηοββθηροβ αὐγῖνοα αἱ ΒδμδὈ᾽8. ἤουβθ. ΤΠ 
δἰπσιιίαν δι: ἴῃ Ἄ5ΌΝ ΤΥ δἰ Ομ δολυὶς ἃπὰ οἴδοΥβ σοῦ ἃ οἤδη σα 

ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΙῚΪΥ ἱπίο [ἢ Ρ] ΓΑ] Ὡ---, ΠῚ ὍΘ ΘΕ 5}}Υ δχρίαἰπθὰ ὁπ {80 

Βιρροβι οπ ὑπαὶ (ἢ6 ὙΓΙΟΥ 18 βρβακίηρ ᾿πάἀοβη]οῖγ, απ ρᾶ5868 
ἤροια {πὸ πηΔηΥ ἴο ἴΠ|6 ἱπάιν! πα] (᾿ιραἰά, ἸωοῆτΡ. ὃ 309 4.) γε 
ταϑοῖ σὲ τἢ {18 1 ἔνγο οα865ὅ. ῥῆγδί, ἤθη {πο βίου απ 88 ΟἿΪΥ 

οπα ἱπάϊντάἀνα] ἴῃ [ι]8 πιϊπά, Ὀαΐ ἔγβε θχ ρυόββοβ ἢ15 Ἱποισῆῖ ἴῃ {Π6 

φυγαὶ, Ὀοσαιβο Π8ὲ. τ οἢ 18 ἴταθ οὐ ὁμ6 18 θαι! τῆι οὗ δὶ}, 



89 ΤῊΕ ΤΥ ΒΡΙΕΒ. 

8.9.. ᾿θοαΐ. χχί. 10: “ ψβθη ἔμου βοσϑὺ ἔοτ ἢ ἴο ᾺΓ ἀραϊηβὲ {Π1π9 
ΘΏΘΠι168, δη {πὸ Ιμογτὰ τῃγ (ἀοά ἀο]νογοῖμ Ἀΐπὶ ([Π6 ΘΗΘΙΩΥ͂ αἱ 
Θϑοἢ ραγιϊσαϊαγ {1π|6} ἰπίο ΠΥ Πάπα," ουῖ. χχν. 48 ; 2 ὅδῃι. 
χχῖν. 18, ὥς. ; δῃὰ δϑοοπάϊΐψ, θα ἐπ 6 Παγγδῖνα το] αἴθϑ [0 ΒΕ 6ΓᾺ] 
ῬΘΥΒΟΠΒ, 84 (86 ἩΓΟΥ͂ ἰγηβίοσβ ἴο οπθ ἰῃαὶ μοὶ ΔΡΡ 168 ἴο 
{8:6 τηδ)οΥ ΟΥ̓ ἴο 41}, ἴῃ ΟΥ̓ῈΣ ἴο ροΐηϊ ουξ ἴ{παᾶῇῷ δὶ 88 Ὀδθθη 
Βα οὗ ἤδῃΥ οΥ οἵ [Π6 016 18 ἔστι οὗ δυθσῪ ᾿ηάϊνίάπαὶ πὴ πουΐ 
δχοθρεϊοῃ, 6.4.) Ψ76Γ,., χχχὶ. 15: “" δοῖθὶ πϑορὶηρ ἴῸΣ Ποὺ οἰ - 
ἄγθη, ἩΣΟῪΝ Ὀϑοδαβο 1Ὁ 15 ποῖ, ϑδοῦ ομβ οὗ Ποὺ Ἵἢ]άγθη 18 πὸ 

τποσθ. ὉἿχ ἰδχὲ γθβθηι]68 [ῃ6 Ἰαϊτῖον, “' 8η6 σοῃοθδ] θα ἢϊπὶ,᾽ ἐ.6., 
ΘΑ Οἢ Οὔ 6 ὕγνο 8ρῖ68. Ὶ3 ἐξ ἰδ 80, γ685.---Ὗ. ὅ. ὙὐΔΟ ἜΤῚ ἐξ σαηιθ ἰο 

»αϑ88 αἱ ἰδὲ βἠιμέ(ίπσ, ἱ.6.) νη [μ6 ἴον ραΐα νγὰβ δδοαῦξ ἴο δ6 βῃαΐ, 
Εν {18 οοπϑίχιοίίοη σοηραγ θη. χν. 12. ΩΓΊΞ “ α8 ἐξ τραϑ 

9} σοϊίϊης ἀαν}.᾿" ἘΔΠΔΌ ἀο685 ποῖ Παϑβιίαίο ἴο ἀδεεῖνϑ τῃ6 ΤΟΥ͂Δ] Π168- 
ΒΘΠΡΘΙΒ ὮΥ ἃ [16; δῃης ργοίθῃ 8 ἰπαΐ 8.16 δὰ ποὶ {πΠ6 ᾿θαβὶ βι8ρ]- 
οἷοι {μαΐ {Π6 τηθῃ οὗἉ βϑγϑϑὶ ὑγϑσὸ βρ168, πα {πογϑίογο δὰ ποῖτμοσ 
Ἀ5].6α {Π6 πὰ ὑγῇθποθ {ΠΟΥ ὁδπη6, ΠΟΥ ἐγου ]6α ΠοΥβϑὶ ἢ ἀθουΐ Ὠ ΟΣ 
ΠΟΥ ΜΟΥ σοὶπρ, [ἢ ΟΥΘΓ, ΤΟΥ ΟΥ ΘΓ, ἴο βᾶνθ ΠῚ Ποῖι80 ἔγοτα 
ΓΆΤΕΠΘΥ ΒΟ ἾΠΥ, ΒΠ6 ΤΘΟΟΙΏΙΏΘΠ 5 ὑπ βοσυϑηίβ οὗ ἐμ6 Κὶπρ' ἴο ρὸ 
ἃ8 αΌΪΟΚΙΥ 85 ροβϑ:0]6 'η ραγχϑαὶξ οὗἨ {Πθ6πη, 88 τ Ὺ νου ὰ θ6 Βυγ9 
ἴο οΥ̓υ ἴα ΚΘ [Πθτὴ δοοη.0 186 ἀθοθρίίοη π8 ῥσϑοιβο ἀροη {ἢ 
ΚΙπρ᾽β βαγνδῃηΐβ νγὰ8 ποὺ ἃ Ἰἰοἰϊα θπίδίϊο, 85 ϑο. ϑοληιΐα! ἰθγιηϑ 

ἰδ, Ὀὰϊ ἃ ροβιεῖνο ἐἈ]βθμβοοά, τ] ἢ σαθμοῖ Ὀ6 78:16 6 ΦἰΠῸ Ὁ οὴ 
ἴῃ στουηά αββίσηθα Ὁ Ογοίζιδ, ἴπαλ “( υοΐογθ [6 ροβροὶ ἃ ]ἴ6, 
ὙΠ 1οἢ σοπίσραϊοά ἴο {Π6 βαΐθιγ οὗ ρσοοά τηθῃ, γγὰ8 ποῖ τοραγαθά 
88 ἃ 51}, ΟΥ̓ ὈΥ βαγίηρ (πα΄ Π6 νἱγίαθ οὗἁἨ Ποβρ ἐα] ΠΥ τοπάογρά [ἢ 
8 116 οὐ πϑοθβϑιυ (014 ἤοτη σοοὰ πηοίνοϑ 8πᾺ [ὉΣ ῥγίβθ σου 
οηάβ, ΕῸν ἱπουρη ΒΑΠ ΑΒ βυρθβοαθθηΐ σοπνογβαϊίίοη ἢ ἐπ 
ΒΡ168 (Υ. 9) ργουβϑ {Ππδΐ 886 ννὰ8. θ0(ἢ} σοηνίπορα οὐὅὨ {τ οτηηΐρο- 
ἴεπςοθ οὗ 6ἤονδι δηὰ οὐ [Π|6 ΓΤ ΠΥ οὗ 116 τηΐγαοῖθβ 6 δά ροῦ- 
[ογπηθὰ ἴογ ἢ18 ρθορὶβ, ἀπά α͵8ο ἤγῃυ Ὀ6] να ἐπὶ {π|8 Οοα τνα5 
δθουΐ ἴο σῖνθα ἔπθῖ {πὸ Ἰαπὰ οὐὗἁὨἩ Οαπδδπ, απ ἐμογοίοσγθ ἐμαὶ 4]]} 
ΟΡροδιείοῃ ἴο [8.86] σου Ἱὰ Ὀθ 0116, Ῥϑίηρ ἴῃ ἴλοϊς γχοβιβίδῃοα ἴο 
186 ΑἸπι ΙΕ Οοα ἰπιβοιῦ; γεῖ {Π18. 18. πὸ 8} Ποϑοη οὐἁὨ ΠΟ 
[Ἰβθῃοοά, ν" Ἀῖο ἢ 561}} γθιηδῖῃβ ποίησ Ὀαϊ ἃ δ᾽ πίαϊ ὀχρθαϊθπί, ὈῪ 
ὙΠ Οἢ 8ὴ6 ὑπουρ} ᾿Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΣῪ ἴο οοπίγὶ θαΐθ ἢ6Γ ρατγὶ ἰονγαγὰ [ῃ9 
ΒΟΘΟΠΙΡ ΙΒ πηθηΐ οὗὨ 1π6 ἀθογθαβ οὔ ἀοά δηά ἔῃ βαίδίυ οὗὨ μϑυβοὶ 
Δα ΠΟΡ ἔβιπϊγ. ΤΠ 119 τ ]ο ἢ ΒΑμΔΡ το] ἰ8. 51}}} ἃ δίῃ, ποί- 
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τ δι πάϊηρσ {πᾶὸ {πὸ ἴδ ! πρΒ ψ ἰοἢ αἰοίαϊοα ἱὲ μαὰ {Ποῖν τοοῖ 
πη (ἈΠ ἱπ ἔπ6 ἴσα (οα {πιστει, ΗΘ ΌΥ. χΙ. 81), πὰ [6 Ποῖρ 8[ι6 
Τοπἀογοα οι ἰἤθδθ πιοίνοβ ἴο (Π6 βρῖ68 δπὰ {πογοίοσα ἴο (89 
σδα86 οὗ {πῸ Ιμοτὰ, γγὰ8 σοπη!θα ἴο ΠΕΡ ἴων τὶ σῃίθουβηθ88 (ἐξ ἔργων 
ἐδικαιώθη, «Ἄτη68 11. 28), ἀπ ΘΙ δ'ῃ 88 [ουρίγθη ΠΟΥ 88 ἃ βίῃ 
οἵ νγϑα κηβϑ.ἦ 

Υ. ὁ οχρίαἰπβ πιοῦθ ἔᾺΠῪ Ἴ5ΒΦΓΙ (ν. 4), ὈΥ ρἰνίπρ; ἃ ἀοβοτῖρ- 

τἶοπ οὗὨἨ 186 ρ]αθθ δῃᾷ πιδῆποῦ ἴῃ τ μοι ἘΠ 8ρ᾽68 ῃδ Ὀθθη οοη- 
οοα]θά, παιηοὶγ, οἡ ἐπ ἢαὶ σοοῦ ἀπάοσ {π6 ἢαχ-ϑία } Κ8 ν]ς ἢ τ ΓΘ 

βίον θα ΔΙΊΝΑΥ [ἢ 6ΓῸ. γυπ πὺ9 8 το ἀογρά Ὀγ ὦ.. 72. Μϊολαοῖδ, 

Ῥγῖπον ([δχ. ᾿θῦτγ.) δπὰ οἰΐιοσβ, Ῥοάδβ οΥ οοἰξοη ; Ὀπὲ {{πῖ5 τηϑαπίηρ ἰ8 
ΠΙΟΓΟΪΥ δαρροτγίοα Ὀγ {π6 Αὐδθὶς νθυβίοῃ, ἴῃ ἡν Β] οἷ 16 18 ἰγδηβ αἰθα 

ωῳ 3.-.- 39... 

οὐδ! (-..85. ὙΠΟΓΘα8 ἴῃ 411 [86 ΘαυΪγ ἰγαηβ αἰ οη8, ἢ [6 
δχοθρίίοῃ οὗ ε{π|8, γα πὰ ἰζ τϑπάθγοά ἢαχ-βία 8 (λινοκαλάμη, 
ΒΌ ΡΌΪΔ6 11π1}, ἀπά 4180 ἴῃ {Π 056 οὗ τηοῖα στϑοθηΐ ἀδίθ ; 866 Οἐδϑηΐιι8 
[Π68. 11, 1180, ἀπά Ῥέμον, ΕΥ̓. 1. 488: Αβ8 ἢαχ στονβ ἱπ 
Εργρὲ ἴο {86 Βεῖριῇβ οὗἩἨἁ ποῦ {π8ῃ τἤγοο ἔδαϊ, ἀπά {86 ἐπ] ΚΠ θδ8 
οὗ 4 οδὴὸ (" Ἔπον, ΚΕ ὟὟ., 1. 489), ἀπὰ {ἐπογοίοσθ ἀπάοιδίθα!Υ 
αἰιαἰποα ἰο Β᾽ Π 1] αν αἰ] ΘΏΒΙΟῺΒ ἴῃ [Π6 περ ουΣΠοοά οὗ «ἐΥς ἢο, 

1 ΤΏ ορ᾿πίοη Ῥγοῃμουποδᾶ ὈῪ Οαὐυΐπ οὐ {818 ροϊῃξ 18 ρογίθοι]Υ οοττθοί : 
Ὧθ τηϑηάδοϊο βἷς βαδοπάυτῃ θδὲ : 4υδπιν18 ἰπ Ὀοηυτῃ ποίη ἰθμάοσγοί, μοι 
ἰΔιΏδη [1866 ΟΧΙΤΑ συΐρᾶῖι. Νδηι 4] τηοπαδοϊυπι οἴδοϊοΒαπι ῬΓΟΓΒῸΒ 
οχουβδηΐ, Π01 Βα 18 διϊθδηἀπηΐ, αυδπι ργοιΐοθα δἷὶ Πθὸ νογὶίδβ.0 Ετρο 
αθλπιν δ ἔγαίγοδ ΠΟβίγοΒ ᾿ΌΥΑΓΘ, ΘΟΓΌΣΩ 86] αἰ} ΘΟΏΒυ] 6 γα οἵ 10908 βυδίθναγθ 
Ῥτοροβιἑαπη 811 ; πυῃαύδηῃ στη θη τὶ [858 γί, αυΐα γθοία τη 6886 ποὴ ροίθϑί, 
αποὰ οὶ παίαγδο δὲ δοοπίγαστίαπι. Αἰᾳυΐ θὰ δὲ νευϊδβ. Νεαὰθ 
ἰδιηθη ἰάϑο υἱγία 8 ἰδυάθ οχυϊΐυγ ορυ8 δθδῦ, ἀπδπηνβ πιδουΐδ δἱέ 
ΔΒρΡΟΓθΏ. ὥὅδορο δηΐϊπὶ οοης πρὶ, ἀστι βδηοίΐ τοοίΐαπι υἱᾶπὶ ἴθΏθγθΘ 
βιυάοηΐξ, 'π ΟὈ]ᾳαοβ ἰδτλθη οἰγουϊίι5 αἰ νογίασο [ὶῃ ρῥγοοῦ οἵ (8 ἢθ δᾶ- 
ἄποεβ (ἢ ΘΧδηρ]6 οὗ ΕὈο δῇ, αοη. χχν]ϊ., απ ΤΠ 6η ργοοθθαβ: Ῥουρογδπι 
΄υαοᾳυς δῦ, ἀὰπιὶ πυποῖοβ Δ 1886 ΤΩ η 1 ῸΥ ; Ὀγϑθοὶραδ ἰδτηθη δοῖϊο 
δο ρμτάϊα, αυϊα υἱζατὰ νἱγίαϊἱ δαἀπιϊβίιπη ΠΟ πηραϊαίατ, [πίογρα 
ϑἱοαϊ, γοϊαϊς Ὦδιυβ 1 θογασὶ βρϑουϊδίογθβ, ἰΐα τηϑηάδοϊο ργοίθρὶ ΘΟΓΌΣΣ 
νἱΐδπὶ ποη Ῥτοραν!, ΤῊ 8 βοσὶ ρίυγαὶ ἀδοϊβίοπ ῥγαϑαηίβ ἃ βί τ Κίηρ οοπ- 
ἰγαδὲ (ὁ {π6 αὐίο νυ] πηίουπαρα αϑβουίίου οἵ ἤαυ ἢ (Οἰθηθαγαπρβρῖ. α. 
Κυὶο,, Ρ. 267) : [8αὲ (86 δυῖδον οὗ πὸ ὈΟΟΚ Ὀδίογθ τι τοραγάθα {μθ 116 
δηά {86 ἀθοορίϊοη οὗἨἁ ἈδμδΌ δα “" τοὶ Οὔ]Ὺ δ] 8 0]6, θὰ ὄνθη ῥγβίβθ- 
πότ γ.᾽" ᾿ 

. 3 Τλεηΐιδ (ἴὰ {ΠῸ τονίον οἵ 2ὲ εἰ ἐε᾽8 Ἰθῦτ, Ατοβδοϊορίο ἴῃ (ἃ 
ἘΔ4]], Α. ἴ,. Ζ., Αργῇ!] 1845, Ρ. 742) 8. {Π6 ΟὨΪΥ οὯθ ψῈΟ ἴβ8 8.}}} οἵ 
ορ᾽ που, ἐμδὶ [Π6 τηοβέ παίασγαὶ ἱπίογρτοιϊδέϊοπ οὗ ΑΝ γυρ δ εε ας 
ἔλυοῦγθ ἴΠ6 τϑπαογίηρ οοἰΐοπ, ἔα 
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Βογα (6 οἰ τηαΐθ γ ΒΘ Π1]68 {Ππῶὶ οὗ Ερνρί, [Π6 ἢδχ-ϑβίδ! 8, 
ΜΠ ἢ ΜΟΓ6 Βργοδά ουΐ οΥ ρ]6α ἂρ (5) ου ἴδ6 δὶ τοοῦ ἴο 

ὌτΥ ἴπ {Π6 ποδὶ οὔ {Π6 5ιπ, ογπηθα δῃ Ἔχοϑίοπί διαϊπρ-ρίοο ἴον 
1116 βρῖθ8. (ὅθ αἶβο (δέ βἐξ Βῖθγο., 11. 299 864.) πὰ εὐ ῶ 
Ὀ10]. ΑΠΏΚ., ἰν. 1, Ρ. 172 5344.) 

γε: ΘΝ ΔΥῸ {π6 τηθὴ οὗ « ογῖοδο, γΠ0 ψοπῦ ἱπ ραγϑαϊ 

οὗ {Π6 Βρῖ68 δὲ ἴῃ σοπιτηδπᾷ οὗ {ποὶν Κίηρ, ΓΞΝῸΠ ὃν ἄοθβ 

ποῖ τῆθϑη ““ποΣΥ ΟΣ “αἱ ἴῃ ἴοσά οἵ {πὸ γίνου" (Ῥαίανίζιι8, 

7)ηιιϑῖνι8, Ποβοηην 6}, ἃ οἴ 6158), Βαϊ οὐδῦ ἐδθ γογάβ. Τὶ ἀοθ8 
ποῦ ἀδθροπά ἀροη ἼΒΤΌ υὰῖ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἰακθπ ἴπ σοπηθχίοῃ ΜῈ ἢ 

τ ΤΥ: 81. ΑΥ οὗ {πὸ «ογάδη ονοῦ {π6 ον 5," 1.6.) ὁἢ 

186 τοδὰ νοι ἰοά τὸ 1Π6 Τογάαη ἀπά δογοββ [Π6 ἴογβ (ϑυγίαο, 
Ψμίσαίο, Θεοῦ. ϑοληιία!, Δαιιγον, απ οἴ μου8). ὙΠῸ ]ογάαπ [88 
βαυθγαὶ ἐογβ, μοι οαπ δ6 τνδάρὰ ἐπγουρῆ, θη ἔἶνθ ὑσαῦου ἰ8 δἱ 
118. πἰϑ8] Ποῖρῃΐ, ἀπά σὰπ ούθὴ 6 ογοββϑὰ ὑγ Δ ἅστηγ. ὙΠΟΓΘ 
18) ΠΔΠΊΘΙΥ, {π6 ὁπ6 τηθηϊτοπθά ἤθγθ, ΠΟΥ «6110 00 (σΟΠρΡΑΙῸ 
“]ιιᾶσοβ 11}. 28, χῇ!. ὅ, 6; 2 ὅδιη. χυνῖϊ. 22, 24, χὶχ. 15, 17, 89), 
0Π6 εὖ Βοίῃβοδη (Βεἰβ8η) ἰϑδάϊπιρ ἐἤθποα το δασοοίῃ (δ υάρ, τ] }}. 
4: 1 Μᾶςοδρ. νυ. 82), ΟΥ̓ σι ὶσῃ Βηροζπαγαξ στοββοα [Π6 σΥῖνοῦ 

([λεῖβθ 11., ρ. ὅ98 δινά 595), ἀπὰ βθνθῦαὶ οἴπουβ βεΐννθβοη Βοίβδαῃ 
Ἀπ (ἢ βου ἢ γΠ Ῥοϊηΐ οὗ πο ὅθα οἵ (411Π|66; (οοηλραγθ Βοδὶπ- 
500 11.) Ὀ.. 500).----8.}}} 10. 15 ὈΥ πο τρϑδῃβ ργ 8 Ὁ]6 ἔπαΐ [Π6 τ θῈ 
οὔ “οτγίςῃο οχίθπαρα {Π|οῖν ραγβα! οὐὁἨ [Π6 8ρ168 ἴοὸ {Ππ6 οὔθ ν βἰἀὁ 
ὉΓΊΠ6 Φοτάδῃη ; [οὸγ 1 πον ἀϊά ποῖ ονογίαϊτθ ἔποπὶ Ὀοίοσ σϑδο την 
1ῃ6 τῖνου, {πο γ σου Βανο Ὀὰὶ [116 Βορα οὐὗὅὨ ἀοίῃρσ 80 οπ {Π6 
ΟἴοΥ 8146, νὴ [Π 6 [5γα 6} 0 18}} οατὴρ πὶ {ἢ ᾿πηπηρ αῖο ποῖ ρῇ θΟυΓ- 
Ὠοοά.----τπά ἐδ6 σαΐθ τρα8 βλιιί, αἀ8 ϑοοπὶ αϑ ἰλον τσο ριιγδιιθα α76' 
ἐλδην 0676 φοη6 οἱ. 'ΤΉΘΥ ἰοοῖὶ [Π15 ρχγοοαυζίοη, θαοαθδα 1{ τγὰ8 
Ἰυδὲ Ῥο551016, {μαῦ ΓΠ6 501605 πὴριξ δα 5}}}} 1ῃ [186 οἶγ. [ὲ ἰ8 
Τα  Π]οηΘἃ ἤρτθ, πονονου, ἢ τοΐίδσομοθ ἴοὸ ἐπ 6 ἀεβοτίρίίοη, 

ΒΟ Ἱπιτη α δύ θ] Υ [Ὁ]]ονν8, οἵ 1Π6 ογίαπαΐθ θβοᾶρα οἵ {}|8 βρῖθβ 
ἱπ ΒρΡ116 οὗ {Π|656 ργθοδας ΟΠΑΥΎ ΤᾺΘΔΒΌΓΕΒ. 

Υν. 8---14. Α8 Βοοῃ 88 ἴϊι6 πιθϑέθῃσουῦβ ἔγοιῃ ἴπ6 Κίησ ἢδά Ἰοῖ 
ἘΔ Δ᾽ 8 Ποιι56, 8η6 ὑγϑηΐδ ἊΡ ἴο {π6 0168 γῆ 0 6 σῈ σοῃορα θα ὁπ 

{Ππ| τοοῖῦ, δηά ἰο]4 ἐἤθπι Ὦονν ἔπο πῃ δοϊδη 8 οὗ ἐπ6 ἰαπα δα ]οβὲ 
411 ἐπ 6 ῖσ σοῦτασθ, οἢ. ϑοοοῦηΐ ΟΕ {πΠ6 γορογίβ ῃ]ςἢ ἰδ τοδομοὰ 
{ῃ6ηὶ οὗἩἨἁ ΤπΠ6 στοαὶ τλγαοΐθβ {πᾶ {Π6 Τωμογὰ Πδα ρουίογιηθα ἴον 
Ιϑγαοὶ, δπά οὗ {π6 νἱοίογοϑ ρσαϊπθα Ὦν {πὸ [8γβ86} 168 ον {Π6 
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Αἰηόυ 5} Κίηρβ. 5116 Ἃἤθη γοᾳαρβίοα {Ππ|20 ἐπ ν του] Ῥγοιηΐβθ 
ΠῚ οι οδίῃ, {πᾶὶ θη {Π| ἰδπ νγαὰ8 σοπαπογθα ΠΟῪ νου] δῆλον, 
ἸΠΘΙΟΥ ἴ0 ΠΟΙ (ἈΠ δηα Βραγα {Ππ6ὶγ ᾿ἴνθβ, δηα δα [Ὁ ἃ 
ἴοκοπ ἴῃ ςοπῆγπιδίοη οὗ τΠδὶσς ῥγοτη]β9.---, 8. Ὁ ΓΙ ΠῚ 

ἜΡῬΙΑ δείονο ἰδλον ἰαν (ἀοιοη ἐφ 8ἴθ6ρ, ἴ.6., Ὀδίοτγο ἮΝ ΒΡί68 ᾿ιαά 

σοπιθ ουΐ οὗἨὨΎ 1ποῖὶν Ια ησ-ρίασο ἀπά Ἰαὶῃ ἄοννῃ ἴο 8166ρ, Βδπαῦ 
ψγαηΐ ἊΡ ἴο ὑπ6πὶ ροη ἔπ τοοῦ. ὙΠΟΥ ργοῦδθ]ν ἱπίθη θα ἴο 56 ρ 
οη ἴδ τοοῦ, ἃ ΨΘΥῪ ὑδιια] ργαοῖοθ ἴῃ ΒΌΙΩΙΠΘΥ {πὴ 1π ὀΑΒίθΓΏ 
ΠΟΙ ΠΕΓ168.; 566 Ποβεπηϊζίον Α. ἃ. Ν. Μογρθη]απά 11]. Ρ. δ8ὅ, δὰ 

Ῥίπεν, Ἐ.Υ. 1. 288.-- 6 τἤγοα οἰδυβθβ σοιητηθηοίης ΨΊ 5,5 

ἈΓΘ φΟ-ΟΥηδΐθ, ἀπά 4]1] ἀδροπὰ οη ἈΝ 7ωμιι]ιον" ίαδίιις, 

Οϑἱανιεῖον, ἃννὰ οἴ μοῦβ δυσοῃθουβὶν ἰγαηβαῖθ ἴῃ 1αβὲ ἔννο ἴπ βιι ἢ 

ἃ ὙΑΥ, 88 ἴο πιαῖκθ {Ππ6 πὶ οχρυθβ8 ἴπ6 80 γοα ἔγοπι ὙΠ 1ο Βδηδὺ 
μιὰ ονίαϊποα Πα. ἀββιγαποο, πὲ 6 ῃπονδῇ Πα σίνοπ {86 Ἰαπά ἴο 

(ῃ6 βγδ} ἴθ58. ὙΤὴῸ τῆγθθ οοτογσάἀϊαίθ οἰαυβθ8 ὨΊΘΓΟΪΥ ταϊαίθ 
ναὶ ΕδμΑὉ Κπονν; [Π6 Τουπάδίοη ἰου ΠΟΥ βἰαϊοιηθηΐ ἔο]]ον 8 ἴῃ 

ν. 10. [τ ννᾶ8 ποῖ θϑοδυβα ἄγοδά οὗ {πὸ [5γδ6} 168 δά σοπιο ἅροιὶ 
{6 Οὐαπδδηϊῖθβ, ἀπά 4}1 {πΠ6 ᾿πῃ δ απ 8 οὐ {Π6 ἰαπᾶ νοῦ ἐπ 4ἀ65- 

Ραΐσ, {παὲ Πα μα} παά ατεῖνθά αἱ ἐπΠ6 σοποἰτιϑίοη {Πα 6 Πονδὴ ᾿αά 
φίνθη, οὐ γάμον ᾿ιδά ἀρίογπιπθα ἴο σῖνθ ( ΓΩ ἀδποΐθϑ ἤοσο {ἢ 6 

ἀεβῖση οὗ (οα, 858 'π οἢδρ. 1. 8) [π6 ἰαπά ἰο τ ΟΠ] τοι οὔ 
ἴ9γα6]. Οη [86 σοπίγησυ, 16 [ἢ γνὰ8 ἔου πα θα οἢ {Π|π πιϊγασαΐου 8 
ἀεοάβ ψΒ]Οἢ ὁ Θμονδὴ παά ροτίογπηθα ἔον βγδοὶ δ τἰπὸ δὰ ὅσα, 

δηὰ ἴῃ {Ππδὶν Ὑἱοίουυ ονοῦ ἐπ ἱνο Κίπρβ οὐ [16 Ατηογῖίοβ (ν. 10). 
Ετοπὶ {{|686 5118 Πδὰ ἀγεῖνο δὲ {Π|6 σοποί βίου ἐμὲ {πὸ Ἰωοτὰ Πδὰ 
δῖνοη 1Π6 ἰαηα οὐ (ὐδμαδη ἴο βγ86] ; πᾶ 8[186 θθ να, ν᾿] ναῖ 
ΟὈβοσναίίοη σοῃῆγπιεά, {παὶ 41} ἴπη6 (ὐδηδδηϊθα πὰ Ὀθοη ονοῦ- 

ςοπὶρ ὈΥ ἀγοαὰ οὗὨ {ἰἸὸ 5γΓ86}1168, απὰ {παῦ ΠΟΥ νοῦ ἴῃ ρ6Γ- 
ἕδος ἀοβραῖτσ. Τῇδ γοροῦῖβ οἵ {Π686 σνοη του δοῖβ. Πα βίγθηρῃ- 
ὁπρα ἴον ὈΘΠ ΠΟ  τπαὺ Οδααπ νγα8 ἀθϑίϊπθα Ὀγ Φ 6! οναῖι ἴο Ὀδοοπὶό 
1Π6 ροββϑθβϑϑίου οὐ ἴπ6 [βγδο 1685, ἀπ, οὐ 1π6. οἵποσ παηά, [δὰ 
ἀεργίνοά [πΠ6 ἀπο] θνίησ Οδηδδη68. οὗὨἨ 41] {πεὶγ σουγαρθ; [ῸΣ 
{Π6Ὺ νγογα 8ι}}ΕΠ ’Θ ἢ ἕο ργΌνΘ ἴο δὴν πιᾶη, νῆο παι 1{Π10 ραβδὶ ροῦ- 
σορίίοη οὗ Ὠινίπο {πη ρσϑ, {πᾶὲ τπΠ6 (ἀὐοά οὔ [5Γ86] ννᾶ8 [Π6 ΑἸταΙ σ᾿ εν 
οὐ ἴπ ποᾶνθη δπά οἡ θᾶυγίΐ, τ ῃοιϊῃ πὸ οὐἱὸ σου] ροββί Ὁ] νν ἢἢ- 
βἰδῃπα (ν. 11). Τῆθ πᾶπιθ «ὉΠ ονδἢ ἴῃ ΒΑἢ Δ Ὀ᾽8. δ 0658 18. ποῖ 
πη τοι᾿αςοὰ Ὀγ {ππ6 θ᾽ 0] σαὶ ᾿ιἰδέον απ, ννἢο 85 βιι δε ἀἰοα ἢ18 ον ἡ 
νΟγιὶβ [ον [ιοῖ8) 45. ΟἿογίοιι8, Ποβόνηπιι ον, δηὰ Οἵ ΠΟ 8. 58; δαϊ 
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ἘΠ 40 6418 [Π6 αοἀ οὗ [Π6 Ιϑγδϑὶιἴθβ Ὁ. [Π6 παπλθ τυ ῖ ἢ 6 θογὰ 
διηοηρδὶ ἰΠ6π|, ἀπά π ΐοἢ 80.868 ἢδα ποασὰ ὈΥ στοροσῖ. Τῇβ π86 οὗ 
{Π18 πδῖλθ ἄ068 ποῖ οὔ [561 ἱπνοῖνθ {πὸ σοπέρβϑίοη οὗ  ϑῇονυδ 85 
[Π6 ὁπ ἴσυθ αοἀ; ἰξ 18 οπὶν ἴγοτῃ ἴῃ6 νου 8 οὗ ΒδΠδῸ ἴῃ σοσβα 
11, μα νγο ἀἴβοονϑὺ [Πδὲ 5886 ΔοΚπον]οάροα ᾿ΐτῃ δ8 ἴ[π6 ΑἸ σ ΠΥ 
(ὐοά ἰπ οᾶνθῃ δηά ου θασίῃ. Τῇ ἰαϑὲ ἔνγο οἷδιιβϑ68 (γ. 9) τὸ - 
ΒΘΤῚὉ]6 ἴῃ {ΠΕΙΡ πηοάα8 οὗ Ἔσργοββίοη Εἶχ. χν. 1ὅ,16. Ὑπαὶ τ ῃ] ἢ 
Μοβθβ δηά {Ππ6 σοηρτορϑίοη Πδα βαηρ᾽ ΔΙ͂ΘΥ ραβϑίηρ ΠΡΟ ρΡ 0}}6 
Βρα 864 : “ἐ 411 {π6 ἱπμδ Δ η18 οὗ Οδπδδη τηοὶξ αν (πὶ ἴδατ) ; 

ἔεαν ἀπά ἀγθβά τὸ ῬΠΙηρ ὍΡΟΝ {ΒΘ },᾽ 18 ϑῆοννῃ ὃν (ἢ) 6 [680 ΠΊΟΗΥ͂ 
οἵ Βδιδὴ ἰο {Π6 8ρ168 ἴο "6 πον {016 ||ὁ4. Ὀγοδά οὗ 18 1Βγβθ ἐΐ68 
μιὰ {Ἀ]1|6 ἢ ἀροπ ἔπ οιη, δοοογάϊησ ἴο ἐδ ῥγϑαϊοίίοη ἢ ῖοἢ Μοβ68 
διαά υἱἱογεὰ ἴῃ Ηἷβ Ἰαβὲ ἀϊβοοιγεα (Π θαΐ. 11. 2ὅ ἀπά χὶ. 28), ἴῃ ἔστη 
Γο αποθ ρου {π᾿ ῥχοπΐβ οὗ (οὐ (Εχ. χχὶϊ!. 27); 1ιὸ μογά πδά 
Ὀχουρῆξ ὈοΙἢ δα δπὰ ἠγοα οὗ ἔπθπὶ ἀροὸμ ἰΐθ Οδηδϑηϊίοβ. 
Ὁ» ΠΟ ἢ ἔΌΥΤΩ5. Π6 Δ ΠῸΠ 6818. ἴο ὉΞ» Γοίδυβ ποῖ τ γοΪν ἴο 

186 ἐππδ ἰιαπίβ οὐ Φ οὐῖομο, Ὀπὲ ἰο 16 (ὐαπαδιίζοβ 88. ἃ ὙΠ0Ϊ6 
(δεῦ. ϑοληιυῖαι).---τ γ»ν ου ἢ) ἀΠἤποτο, 15 οπιρογθα ἰπ Εὐχ. 

χν. 1ὅ, ἀπά ἐβϑῆοα ὈΟΙΒ ἱπ [Π6 ρᾶβϑαρθ ὈΘίΌσα τ18 δηα νϑῦβ6 24, 
ἴῃ {16 ΝΊΡΒΑΙ ἴο ἀθῃοῖθ οοτηρ]οῖθ ρῥγοβίγαϊίοη οὗ 411 [ῃ 6 ροννγοῦβ οὗ 
Ὀοῖ θοὰγ δπά βοὰὶ] ἔοι ἔδαγ δῃὰ ἀγοδά ; 1ξ τηθϑῃβ, ἐμοσγοίοσα, ἴο 

«αο8ραΐν, ἴο ἴοδβα 41} σουγαρθ. 
Υ. 10. Οὐ τλθ πυμηθγουβ ᾿ηῖγ8 6168 ἢ] ἢ [ῃ6 [μογὰ Π84 ντουρὰξ 

ἴον. ἢϊ8 ῥρθορίβ, {1Π| ἔνγο πηοβὲ δάδρίβα ὑυ ργοάποθ ἃ ρονγνου Ὁ} 1π}- 
ὈΓΟΒβίοπ ὍΡΟη 411 {πὸ Ποαί ἤθη παίϊομβ τουηὰ δροαΐ, ἂἀπὰ ἴο ἢ]] 
μοὶ ὙΠ {Π6 στοαίοβι δἴαγπι, σασα ἴπ6 ἀγγίπρ ρ οὗ {πΦ Ηδά 
868, 80 [Πδὶ 8γ88] ννὰϑ 80]6 ἴο ρῸ οὐδ ἀγγ- 8ποά, ν 115 ὺ {Π|6 
Ἐπ ΥρίΔη8, ψἰὸ ραυγϑιθά {Π 6}, ΙΓ 411 {Π|6 Ὁ σΠατῖοῖβ δπα ἢοσβο- 
το, ΈΓα θατγοα Ὀοηθαὶ 186 νγανοβ (Εχ. χὶν. 1δ 544.), ἀπὰ {τ 
αβϑ᾽ϑίδηοα δῇογάθα [μθπλ 1 {Π6 ὈΔ1116 νυ Ὁ}} [Π6 Ατηοσιῦοβ, ΓΠΣΟΌΡἢ 
Μ ΒΙΟἢ ΠΟῪ ὙγΟΓΘ ΘΔ Ὀ]θα ἴο σοΠαιοΣ ἴπ6 ἔνο ρον θεία! Κιπρβ οὗ 
αἸοδά δἀπὰ Βδβδδη (Νυπι. χχὶ. 24--- 85), δά ἰο ἴδκο {ποὶν Κιηρ- 
ἀοπιβ ἀπά ἀδνοῖο 41] {Π6 ἴονγῃβ ἴο ἀδβίγαοίίοη, ἰο σοί ν τ ἢ {ΠΟῚΓΡ 
᾿π Δ Ὀϊ δηΐ8 (Π 6αϊ. 1]. 81] ---}, 10.) [ἰδ ἔσὰθ ἔΠπ6. βδογὲ δοσουῃῖ 
οὗἨ 186 ᾿αἰ6Υ ονθηΐ, 19} 6 δᾶνο ἴῃ Ναπ). ΧΣΙ. δπὰ [6αΐ. 1]. 

δη( 11]., 4068 ποῖ σῖνα ὑχγομῃπηΐπθηςθ [0 ΔΠΥ͂ Βρθοὶαὶ τ βοΌΪοι8 85- 
βἰβίδῃςθ οἡ ἴθ ραγὶ οὐ (οά, γοῦ ἴδ πιιϑὺ σου! ΠΥ ἤανθ θη 
αἰϊϑηάἀοα πη} βέυι Κίηρ ῥγοοίβ εἰαῖ (Π6 15γαθ "168 τσο τα βιιβίδι πο 
ὈΥ ἴΠ6 οπιηϊροΐθηοθ οἵ Φοδβονδῆ, βίποθ ἴπ6 Ἰωογά διὰ ἴοσοιοὶ 
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ἐποὲγ υἱοί οΥΎ οὐϑῦ ἴπΠ6 Κίὶπρ οὗ 5΄μοῃ ἴῃ βιιοῖ υνοστἄβ 88 ἴδ686 : 
“ΤῊ]8 ἀδὺ νν1}} 1 Ὀθρίη ἴο ραΐ [86 ἀγοδά οἵ [Π66, ἀπά {6 ἔϑασ οὗ 
{160 Ρροπ (88 πδίϊοηβ ὑπαὶ ἃγὸ ὉΠᾶοΣ 116 016 ἤδθανθη, ὙΠῸ 
8.4} ᾿θαγ σεροσίβ οὔ ἴπθ6, δπὰ ἐγεαθ ]ο ἀπά ὕδ ἴῃ δηρυδῃ Ὀθοαιβ6 
οἵ {π66,᾽ (Ὀδαΐ. 1). 2ὅ σοτιρατοὰ νι {08}}.. χχὶν. 12.) ΕῸΓ 
ὈΤΎΓΙΙΙ 866 σἤαρ. νἱ. 2].---Ἶ. 11. Τλοη οὖν λόαγίδ ἀφδραϊτγοα. 

Ὁ Ἴζοια ὉΘῸ 18 ἔΓΘΑΌΘΏΓΥ π86α ἰο ἀοποίθ ἀθϑροπάδπου οὗ 

μοι, νυ μοι ἐπ Ηθθτοννβ ΓΟΡΥΘβθηϊοα 88 τηοἰτηρ ἴο νγαῖοσ (ορ. 
γἱ. 5.) 66 4150 [Π6 Το ΑΓ Κ8 Οἡ 2) δῦ ν. ϑ. ΤῊ6 ἀδβου ρίοη 

Γοσαῖνοβ δα! οηδὶ ἔοσοθ ΠῸπι {Π6 ποραίϊνο οἴδιιβθ, νι] ἢ 18. δρ- 
Ροπάρα οί ποθ δηὰ αἵ οἤδρ. νυ. 1 : "πὰ ἐλθγὸ ἴ8 πὸ πιαῆ ἴῃ 
ισΐοτι απῷ πιοῦὲ σοιγαρσθ τοηιαΐη8. ΤῊ18 ρ΄ γα86 18 αϑοα ἴῃ 1 
Κίηρβ χ. ὅ ἴο ἀδποίθ Ὀδϑίηρ, Ὀθβίαθ ομθ᾿β 861} ἔγοτῃ δβίοηϊβῃτηθηί. 
Ηργο ἰδ ᾿παϊοαίθβ [16 βαπιθ οἴϊδοι ἔγοιῃη ἔθστοσ, σοτηρίοία 1088 οὗ 
Βρὶ γτῖῖ. Υ7γ 8 πδ΄ δοῖνθ ῬΡΟΥ͂ΟΣ οὗ ἴΠ6 τηϊπὰ ψν]οἢ νγθ 68]]} 

οουτασε. ὙΥΒΘΗ ΒΑΠΔῸ βρθδκβ οὗ μοῦ δ] θοῦ, {πᾶ ΦΘμουδῇ 18 
(ὐοά ἴῃ ᾿ιϑᾶνθῃ ον δπά 1 ϑαῦ οπθαί!,, ἃ8 βμαγοαὰ ἰπ ὮΥ 8} 
ΠῈΡ σου ΕΓ τηθη, 8ἢ 6 τηογοῖν οχίθπαβ ἴο ἔπθη ἘΠ 6 ἱπιρ ΓΘ βϑίοῃ ΡΓῸ- 
ἀπορα ἀροη ἰιοὺ ᾿ιϑατγ ; βίποθ {πο Ὺ ἢαὰ ὈΥ ΠΟ τηθ8ῃ8 δἰΐδιπθα ἰο 
{6 β8πὶ6 ἔδ!ῆ. [Πἔ τ[Π6 (ὐαπαδηϊζοβ ἢδά δ] αἰαὶ πὰ ἴο {{:18, {Π|ὸ 
μοῦ] ποῖ ἢᾶνθ Βα ογθα {Ππ6 θυ ηἰβῃπηθπὶ οὗ οἜχίθυπιηπαίϊοη, πὲ 
4116 βαῖηϑθ τηϊγαοὶθ τυ ῃοἢ ργοάπιοθ8 γα 8] ἈΠ ἴῃ ἃ ποαγὺ ᾿ποϊποά 
αἰγοδάν ἰο Ὀοίϊονθ, ΟΠΪΥ ὈγηρΒ [π6 ὉΠΌΘΙ ϑνὶπρ ἤρα ἴὸ στοδίου 
Παγπ 685 ἔῃδη Ὀοίογο ; 88 48 [Π9 βᾶῖπὸ ψογὰ οὗ (ἀοὰ Ὀθοοπιθ8 ἴο 
[Π6 ὑο ἴον ῦ ἃ βανοῦν οὗ δ υπίο 16, δηὰ ἴο {π8θ ὉΠΌΘΙΙΘνοῦ 8 
ΒΆνΟΙ οὗ ἀοϑίς ἀπο ἀθδῖῃ (2 Οὐν. 1]. 16). Οπ δἼεοουπὶ οὗ (9 
Πα Π688 οὗἉἍ {{Ππ|ὶ0 δαγίβ, αἰ} {Ππ6 ταὶ σῦν ψοπάοτβ οὗ (ἀοά [116 ἴο 
Ἰοαά τ[Π6 Οὐδηδδπίξοβ ἴο ἦπ6 Κπον]θαρθ οὔ (μ9 Ἰωμογὰ δηὰ ἴδε ἴῃ 
᾿τα. [ἢ βρίϊθ οὔ 411 [ποὺ παγάθηθϑαά {Πθιηβοῖν 68 ἸηοΥΘ δη ἃ πλοσὸ {}}] 
τ|16 ἱπάστηοηϊς σαπι6 ἀροη ἰδθη). Βυΐ Πονουεν οἰοβου ἐπ 6 οοη- 
ξδββϑίου ἴθ πιδάθ ὃγῪῚ Βαδδῦρ, οἵ Ὀοίϊοῦ πὶ ἐπΠ6 (ἀοὰ οἵἉ [βγϑοὶ, 
Γ 50 1065 ἐπα ροτίδοϊ ᾿ἰνίπρ (ΔἸ ἢ ἴο μι ΐςῖ, δοοογαϊηρ ἴο θαΐ, 
ἵν. 89, {Π6 βγδ} 98 γογο ἴὸ δ6 Ὀτουρσῃξ ΟΥ̓ ἴπ6 τη ΒΟ ]ου 8 
αιϑ5]8ίδηςσο {Π6Ὺ σπου] σϑοοῖνα ποτα ἐμοῖς (οά; {Π6Γγ6 18 8{}}} (818 
ἀϊδεγθποθ ἐπὶ 'π ΠΟΥ οοῃβοββίοη ψ πα Ὁ Ὄς οΪγ, ποῖ 

ΟὟἿΤ ὕμπ, Πα αἶδο (παῖ ἢν Ν (ἐς {Π6ΓῸ 18 ὩΠΟἢΘ 6156. 18 οτηϊ θα, 

ΒΑθαν ΘΟη  68868, 10 18 ἔγαθ, ἐπαΐ ΦοΠοναὴ 8 Θοά ἴῃ μοανοη 8πά 

ὁ θα, Ὀυΐ ποῖ ἔπαὶ ἢ6 8 {π0 οπἱγ αοά ἰπ ᾿ιθαᾶνθὰ ἃπά οἱ 
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οαυτῖθ. ὙΠουρῇ νΟΙΎ πθαν, ὑμογοίοσο, ἰο ἃ βίμοθοσθ δηὰ Ῥεγίβοξ 
δοκπον]δάρτηθηΐ οὗ {Π͵ 1ωογά, 8116 ἢ88 ποῖ γϑῦ σοπιρ]οίο! Υ οβοαροά 
ἔγοίπ ρο γε ίϑη.. 

Ν. 12 βοᾳ. Αἴἶδογ {Ππ|Ὶ5 ἱπέοστηϊηρ [Π6 8ρ168 οὗ [π86 σοηῃογαὶ ἔ66]- 
ἵπρβ οὗ {Π|| ρβορ]θ, ἀπά Ἵοοηξεββδίηρ ἴο {{ἰπὸ πὶ ΠΡ 0616} ἴῃ [Π6 οπλη)- 

Ροΐβηςβ οὗ ΖΘ πόνδῃ, Βαιια οπίγοαίβ ὑΠπΠ6 πὶ 10 βαῦθ ἤδὺ ἔβη}, 

8η4 ἴο σοπῆγιῃ {πδὶν ργοηλβθ ὈΥ δυνθασίησ ὈΥ «6]᾽ηοναῖ) ἀπά Ὦγ 
αἰνίηρ ἴο Βοῦ ἃ ἴσα ἴοκβῃ. 856 0148 ὕπθπὶ βυθαῦ ὈΥ «6 ονδῃ, 
Ποῦ ΟΠ]Ὺ Ὀθοδαβα ποίίηρ Ὀαΐ 4η οδῖδι ὈῪ ἱποὶν (ἀοά οου]α οΟὈ] σα 
{π6 ΙΒγα6 1168 ἴο ρογίοστα ἘΠΟΙ͂Γ ῬγΟΠΊ186, Ὀαδ αἶ8δοὸ Ὀδοδυϑα 5Π86 19 
Πογβ6 1 σον πορά οὗ ἴῃ6 ΔΙ π σΥ ρόννοῦ Οὗ [185 (ἀοά. 55 αυοά, 

ἐπϊσοάποοθβ {π6 σοηϊοηΐϑ οἵ {Π|6 οαίῃ ἰΐ56!. ὍΘ ἔννο οἰδιβοβ, “1 

᾿ανθ βῃονῃ γοὺ Κι Π658,᾽ δπὰ “( γα ν}}}} 80 βῇον Κιπάμπϑββ ἴὸ 
1ΩΥ ΤΠ Υ᾽8. ἤοιιβ6, 1.6.7 ἴ0 1ῺῪ ἈΠ ]γ,᾽ βίη ἴῃ ἀπ 6.1.8] γοὶα- 
οι ἴο ϑδοῖ οἴμοι, ἀθποίϊηρ “' 881 πᾶν 5ἰιοννῃ ΚΙ Π 658 ἴο νου» 

80 ἦο γοῦ 8͵80 ββονν ἰξ ἴο τὴν ἔπη] γ." Υ μὲ {115 ἼΟΙΙ Γ ΟΣ 5 

ἴο σομ5ϊ8ὲ οἵ 15 ποὺ θχρίαϊηθὰ {}}} ν. 18. ΕῸΓ βϑίστθ ἀοβου δίῃ; 
ΠΟΤῈ [ΠΥ {116 ΚΙΠ 655 ΠΙΟῃ 8116 8805 [Π86 πὶ ἴο βῆῃονν ἴο [161 
[Ἀτλγ, ΒΑ] να Ὁ 881κ5 1Π6 50,168 ἴο ψίνθ 6 δῇ ΓῸΝ ὋΝ ἐοΐόη οὗ 

ἐραίλι, ἃ ἴοκοη ὃν ψὮ οὶ 6 ν σοῦ ἴο δίηά ἐποιηβοῖνοβ ἴο {γαΐῃ, 
ἐ.6.. ἴο {Π|ὸ γθ8] ΟΥ 1γ6 ρου ογπγϑιοα οὗ {πεν οαῃ. Οὐδβρηΐμ ἀτὸϊ- 
ἐμεῦ ΑΒ] 58 ἰο 106 γΟΓὰ χη ἐπ {Π|8. ράββαρθ [8 τηθϑηΐης 

ΒΟΟΌΓΣΙ 5, ΒΩ ΌΤΩ ΒΟΟυΓ (818, ἴ.6.,) ΒΘΟΌΣ Τὴ, σογίαπι ({1Π68.1. 117). 
ΓΜ ΠΟνΟΥ ΠΙΘΔἢ8. ΔΗΥΓΒΙηρ 6156. {πη ἐγσμέδ, ΘἸΠΠΟΣ ΒΡΟΚΘΠ ΟΥ̓ 
δοίοα, ἴῃ ψγογα οὐ ἀθοά. Πα πηδίθσα] μηδ 15 ποῖ σοηϊοηιοα τι 

ἃ ὍΟΓΑ 8]0Π6 ; [ῸΓ συϑίθυ ΒΟΥ ἢ6 ΓΘ. 65 ἃ τηδίογϊα] [ΟΚΘΠ, 
8 νἸϑ1 016 ρ]οάρο οὐ {π6 πσογὰ, τυ] ἢ Πᾶν βοῦν δον ἴο γοιηϊπὰ 
{π6 οἴμοι οὔ 8 οἵ, οὐ ἢ ἢθ Ὀγϑακ 1{, ἰο οοην οὶ τὰ οὗ ρϑυ]ατν. 
1 Ἰὰ5 {ΠΟ υο σα Ὀθοὴ ἃ σοιηηοη οὐδίοτη ἢ 41} παίίοηϑ ἴο σῖνθ 
δ οἢ (ΟΚΘἢΒ 1 ἙΟΠΠΟχίοη ΜΊ ἢ ΟΔΕ]15 δηα ἰγθαῖθ8. ὙΠοΥ Πᾶνθ 
ΟἾΪν Ὀ66η ἀγίνθη οὐ ὮὈγ [ῃ6 Ὑυϊτθη βιρτιδίαγα οἵ οαίἢ 8, οοη Γαςίϑ, 
ἃ)1ἃ ΟΥΠΘΥ {Π|πρΒ οὗ [Π6 88π|6 ἀθβογιρίίοῃ, [πθ ἀοουτηοηξ ἴῃ τογίξίνις 
τακίηρ {Π6 ρμἴϑεθ οὗἩ 8. ἰοΐζθῃ Ἵἤόβθη αἱ 9] θαβιγο.---Ὗ,, 18, Τῆς 
ἰὩπάηοββ ἴο μὲ βσνγῃ [0 ἤθὺ ἈΠ ΠΟηΒ᾽518. οὐ {18, ὑπαὶ ψ θα 
δ) οσίοδο 156 [Δ Κ6η, δὴ ανοηΐ ν Ὠ]οἢ ΒΑ γοραγὰβ 85 80 50ΓΘ ἴοὸ 
ΟΟΟῸΓ {πὶ 85Π6 ἀο68 ποῦ ὁποθ τηϑηζίοι 1, 411 ἸῸΣ γ Θ᾽] αἰἶνοβ ἅγὸ ἴο 

06 ρτγοβογνο αἶνος ὅθ ἀοθβ ποί βρθὰῖκ οἵ [ιουβοὶῖ, θθοδιβθ {10 
ΡΓΟβουνδίίοι οἵ ον Ἰ}ἴ6 [Ὁ] νυ ἃ5. ἃ τηαῖοσ οὗ ςουγβθο. Δίοτγο- 
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ονϑῦ 106 δι ΠΧ ἴη ἜΡ Ἀ.» (νυν. 18), νι Ἀ]οἢ 18 'ῃ τπ6 ἢγβϑί Ῥϑύβοῃ, 

5ἤοννβ [ῃ δὲ 586 ἱποϊαάοα ΠοΥβ6 1 ἢπ {Π6 ὋΝ ΓΘ (νυν. 19). ὝΕ- 3 

ὉΠ ἄοοβ ποῖ γϑίδσ ἕο {ποῖτ πιαίθυαὶ Ροββοββίοῃϑ, Ὀαυῖ, ΑΒ ὁμρ. 

νἱ. 28, 3ὅ, αἸθαυὶγ βἤονβ, (Π6 οἰ] άγθη ἀπ α ΟἸΠοΓ σϑἰαὐῖνοβ οὐ ΝΥ 
ὈγΟΙΠΟΓΒ 8 Πα 5:86 78. ΤΠ6 Βρ165 ἴοοῖς 18 οδίϊ, 485 ἀβδῖγοά, ν 
{πὸ ννογάβ “' ον βοα] 5|4}} 416 ἕουῦ γου. ΤὍΠεὲ πιθαπίηρ οὗ 118 
ΘΧΡΓΟΒβίοη 18 ποῦ "’ τγϑ Ψ}}} Σαῖθ ον. αἴθ {ΠΔη 8}1}οὁνν γοὰ ἴο Ὀ6 5141π,᾿ 
(8 ΟἸονίσιιβ αὐνὰ ἴῃ6 ὀπόροίοαί Ἠαπαάνοοξ, αἴλον {1:16 Ἔχατὴρ]ς οὗ 
Κιὶπιολιὶ, Ἔχρ]αἴη 1). [{ 8. ἃ ἔοσπι οὐ οδῖβ, ν]ιοῖ Οϑέαη ον Ὦδ8 
ἐπ. ΔΟΟΙΓΑΙΘΙΥ ΡΔΥΓΔΡΉΓΑΒΘΩ͂ : “ νγ ρἴδοθ οὐν [18 ἀπὰ βοὰ] πὶ {Π6 
Παπά οἵ ἀοά, 848 ἃ ρίοαρο ἴον {π66, ἰπ ογάθγ {Ππ|λΐ ἢ6 τηδΥ ἀοΒ ΤΟΥ͂ 
1.8 1 ΔΩΥ ΟἿΘ [} 0Γ658 {Π|66 ΟΥ {π|π6. ΤΊιθ ογα δ γῪ ἔουτῃ 52 ὙΠ 

[νὰ8 [8 βᾶπιθ ᾿πθαηϊηρ (886. 1 ϑαιῃ, ἱ. 20, χυὶ!. δ, χΧχ. ἢ, χχν. 

26; 2 Κίηρβ ιϊ. 2, 4, ἄς.) ΤΊιθ πᾶππα οἵ Φ ϑονδῇ 18. ποῦ ἱἹπαθοι 
ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ 1 1η 1}18 δμῖι; Βαϊ 16 18. σογίϑ!]Υ ἱρ] 16, ἀπα ὑπο γοογο 
1: 15 ἴο Ὀ6 τοραγἀβή 88 δὴ οδῖῃῃι Ὁγ Φθποναι. ΤῊ εἰδιδο ὦ ὮΝ 

ΝῚ ὙᾺΏ 8. ποῖ ἴο 6 ἰγοδίθα 88 ἃ ραγθῃ! 6518, ἃ8 δ ἢδ8 Ὀ6 θη ΌΥ 

Ὠγοδὲ ΘΟ ΘΠ ΔΙΟΥΒ, ΠΟΙ 18 ἴἃ ΔρΡρϑη θα 85 ἃ φοπα!οπ ἴο {Π6 ρΓ6- 
νἱουϑ οὐίῃ ; θυ {Π| οδίδι 1186] ΟΥπλ8 8ῃ ἱπάθρθπμάθῃς βθηἴθηςθ, 
νν Π 181 Ἴ)) ἢ ὈΝ 8. {Ππ|0 ἀπίροθάθῃς ἴο ἽΧ) ΣΤ ἡ ΒΟ}. ΓΌΠ1ονν8 

(Μαιινον) : “1 γε ἀο ποῖ πηδῖκα {8 οὰσ Ὀυβίπθϑα Καόνῃ, ἰξ ψΜ}}} 
(ὉΠῚ6 ἴο μ8588 {Ππ8|, νυν ἤθη Ψ ῆονα ἢ. . . . . νὰ Ψ}}} βῃον 
γου Κἰπάποββ ἂπὰ {γα}. ΓΣἸΩΜῚ ἼΟΓΙ τον ᾿πθϑῃβ ποῖ τηθγοὶν 

Φ γε “Ὁ ἜΦΥ 

ἐ ἴ0 Β[)0ν" Βίποογο ΚΙ πο88 ἴο ΔΩΥ͂ ὁΠ6 (Ὁ εθδηῖη8 ἴΠ68.1. 117), δὰ 
ἴο 5'᾽ονν Κἰηάπθ88 πὰ γα], ὦ 6.,) ἴο ΝΥ οὐὐ νογἀ8. Ὀγ ἀθθάβ. 

ΤΠ ἰδνουγιῖθ 8 ρροβιτοη οὗἩἨ ἃ ὅν διὰ δυοῖν, ᾽ν) [Π|8 88 ἴῃ πιοβῖ 
ΟἾΠΕΓ σα568, ΟὨΪΥ να ΚΘ ἢ 5 {86 {Ποὰρ}ν..---(η ΤΣ ὍΣ 566 Ἰυαϊά 

ΤΠ γΌ. ὃ 298 8. 
γν. 15,16. Αἴοῦ [Π6 5ρ108 ἢδά ρσίνοῃ Βδμδὺ δι ἀβϑαγαησθ οὗ 

βίο δηα ἐδ] νογάποθ οἡ {ἰιὸ οσσαβίοῃ οὗ {Π6 ςαρίυγο οὗἉ Ψ ευῖςῃο, 
δῆ6 ἰοῖ {ΠἸπθτὰ ἀοννη ὈΥ ἃ ΤῸρΡ6 ἴοι) ΠΟΙ ποιδβθ, ψ ἢ ἶοἢ ννᾶ8. Ὀ0}} 
δθδϊηβὶ {116 ἴονν νγ4}}, ἀηὰ αἱ {Π6 βᾶπ|6 ἐἰπ|6 δάν]βθά {Ππθηὶ ἴὸ 
᾿ναβίθη ἴο {πὸ τηουπίδι 5, ἀηα σοησθαὶ ἘπμΘηβοῖνο8 {Π|6Ὶ6 [ῸΓ [Π͵66 
εἶαγϑ 11] [Π6 πΊ6 ἢ μ]Ὸ γ ΓΘ βοηΐ ἴπ ρυγϑα οὗ ΤΠ θη δά τοϊαγηοή. 
--Αςοονάϊῃρς το {Π|ὸ ορὶπίοη οὗ 27αδὲϊι8, Οεἰαπάον, Οἰογίοιι, Ποεοη- 
οι ον, αὐνὰ οἴ ογβ, ν. 15 σοη 1118 ἃ ᾿γΟ] 6 515, αἰνὰ ἢ νν 88 ποῖ 4}}} 
Δ {Π|0 ννογβ σομαἰηθα ἴῃ ν. 16---20 τῆδὲ τπὸν νοῦ ἰοῦ ἄον 
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ἘΠ6 τνα]]} οὐ ἐδ ἰοσσῃ. “Ἔ ΕῸΡ," βαγ8 Μαδίεδ, “1 18 ποῖ ἴο δ6 8380- 
Ῥοβοά {πδᾶὶ [Π6 8165 γοσθ ἰθὺ ἄονγῃ Ὀαοίογα {Π6 οδίῃ ἰδίζθῃ νγϑα 
ρίνοη. Απά ἃ οοῃἤιϑίοη ἴῃ {Π6 ογάον οὗ {π6 ϑνθῃΐϑθ 18 ὈΥ͂ πο 
ΤῊΘΆΏΒ ὉὩΠΟΟΠΊΠΊΟΙ} ἴῃ βδοτοα ᾿Πογαΐαγο." Οἷ {Π686 γϑυγα 8. (ἢ6 
ΒΘΟΟΠα ἰ8 δἰἑοσοῖθοσ απίουπάσθά ; Ἱπουρὶ [ῃ6 ἢγϑὲ 18 οογίδί Ὺ 
Ρἰδυβῖδῖθ. ὙΠῸ αἰ ΒΠσΌΠΥ ἱπ χαρϑίίοπ τηῖρῃῦ 6 οδνϊαἰθα ὃγ 
που] οἴηρ πὶ {Π6 Ηοῦγον5 οἴϑῃ οοπηθοῖ ἐορθίθον [Π6 ῥσΊπΠοῖραὶ 
Οἰγοα πιδίϑηο 8. δἰίθηἀἷηρ ΔΠΥ Ῥαγί συ ]αν ονθηΐ, δηα αἴἶθγ {Ὁ}}Ὺ 
ἀδβοσιθίηρ {11|686,. ργοοθοά ἴο 41] ἃρ π6 ἀθίδ! 8 οὗ τηΐποῦ ἰμ- 
Ρογίδηου. Τῆϊΐδβ, ΠΟΘ ΟΡ, 18 ποῦ ἃ σοη ιβίοη ἴῃ ἴΠ6 ογάθν οὗ 
ονθηΐβ, θὰΐ δῇ δπεϊοϊραίίοη οὗ [Π6 γϑβαϊῖ, οοηβθαιθηΐ ΡΟ ἃ νγ6]]} 
ἉΥΓΑΏσοα αἰν βίο οὐὗὨ (Π6 80)6οῦ τηδύζοσ. [}πἡ [ἢ6 ραββαρα θοίοσθ 
18 ΒΟ ἢ Δῃ Αϑϑυτηρίζοῃ, μ] Δ 81 0]6 88 10 Βθθῖη8 οἢ ἴΠ0 ἢγϑί γοδαϊηρ, 
ἰδ Βονντι ἃΐ ΟΠ66 ἴ0 δ6 ᾿Π8 τ 18510]6 ΟΥ̓ ἸΣΥΥ ΤΙ (“ ἔπου αἰ ά8ι Ἰοῖ 

8 ἀοτπ," ν. 18), σεῖο ργονθδ ἐμαὶ ἔμ βρῖδβ 84 θθβῃ δγθδαν 
ἰοῦ ἀονη, δἱ {16 ἔτη θη ΠΟΥ σάν {Π6 ῥγοπλϊβοα ἰοκθῃ ἴο 
ἘδΠᾺΡ. “αδίιιδ Ἠδα ποῖ ἱπάδοα ονθυοοκϑά ΕἸ ροσίδοϊ ἡ) ΓΥΤ Ἵν 
θυΐ [88 5868 1( αϑιάθ Ὀγ {π6 απίουηάοα τοπιαγκ {πὶ “ ἃ ο]δηρθ ἴῃ 
ἔθ ἴθη8ε8 νγὰ8 Υ̓ΘΙΥΥ ἤτοαυθηΐ διηοηρδὺ (πὸ ΗοΌΣοννβ," τυ Π [81 
Οἰονίουιβ απιὰ ἰοδβοηη ἴον Ῥ858 0 ὉῪῚ νι ποὰῦ ποιῖοθ. Τὴ6 ΟΠ]Υ 
σοΠοΪ βίο νυ] οἢ γα σδῃ ἀγανν ἤγουν {Π6 ἀγγδηροίηθηῦ οὗ [Π6 ἰοχὲ 
18), {πῇ ΕΔΠΔΌ ννᾶ8 βα5ῆθα νν10}} {Π6 ἀβϑσαηςθ ρίνθη ἴὸ 6 ΚΥ͂ 
ὕΠ6 8ρΡ168, ἐπα 8ΒΠ6 βου] "6 βαγϑά, δῃὰ 80 ἰοΐ ἔπθηὶ ἀοννῃ, ἀπά 
{πᾶ 10 γγα8 ποῖ {1}} 8ῆ6 μδα σίνϑῃ {ποθι ἔα ΠΟΥ αἰρθοῦοηβ ἔγοιῃ 
ἴΠ6 νίηάον τ} τοραγτὰ ἴο {ΠΟΙ ΑΥ οὗ Θβοᾶρ6, ἃ8 [ΠΥ σοὺ 
βίδπαϊησ μαΐονν (ν. 10), 1πᾶὶ [ΠΟΥ παπιθὰ ἴο ποὺ ἢπ6 τΌΚθη, 
ἐορϑίμον τ ἢ [Π6 σΟΠα 0 ἢ8. οἡ Ϊοἢ ΔΙΟμ6 8116 τγα8 ἴο θχρθϑοῖ 
ἀ6] νογϑηςο.---]ὴ ΟΥ̓ΔΟΡ [0 ῥἱοΐιγα ἴο οὐγβοῖνοβ ἴδ6 βιζπδιίοπ οὗ 
(16 βοιδθ, νν πηπδὲ ΒΌΡροΒβο ἐδπδὺ {Π6 ἰοννη- τ 8}} ἰοστωθα (116 Ὀδοῖ- 
τν8}} οὗ 6 ἢουδβο; δηά ἐμαὶ 6 πουδο 1.561},  Ισἢ σόβα αῦονθ 

{Π|6 ν81}}, δὰ ἃ ννἱπάον μϑ μη, {πγοαρὶ  ] ἢ {Π|0 8ρί68. σου ]ά 
6 ἰοὺ ἀἄονγῃ ὃν ἃ ΓῸΡ6 ουΐδ146 (Π6 ἰονη.---ἾὟ, 16. Ὁ τωρ ἰο {}ι6 
φιοιηίαϊη8, ἰθδὲ ἰδδ ρυγδιιογδ ηιθθέ «οὐέδ γοι!. ΑΑ8 ἴπθγθ ννθῖθ 
πηοπηὐδ᾽ 8 ΟἹ [ἴΓ66 51468 οὗἩ «Φυίοπο (866 ν. 1), ὕΠπ6 βρ168. οοι]Ἱά 
Θαβιν 66 ἴο {Πε. [1 15 ποῖ κοῖγ, μονγθνοσ, ἐμὲ ΠΟΥ τγθηΐ ἴο 
{πο886 οα ἐδ ψαϑὺ οὗ 116 τον; ποὺ νοιϊα θ6 816 ἴο δβεϊθεῖ 
οἰμοῦ {π6 πουΐθοση ΟΥ Βουῖῃοῦη, {πᾶῦ ΠΟΥ πῆρῃΐ ὍΘ 885 ΠᾺΡ 
ἴο {π6 ΦΦογάδη 848 μοββ10]9.---Μοβὲ ᾿πη ουργοίασβ πᾶνε ἀθοϊαρά 
π ἴανουγ οὗ ἴθοϑο ἰο ἐπθ Ποῖ, ΜΠ ΠΙσἢ αἴογναγάς γοσοϊνοα [ἢ 6 
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πϑη6 οὗ Ομαγαπίαπα, δτηοηρσϑὲ {Π6 Αγδθίδηβ ἐμαὶ οὗ ὦ,» 
Κυριριίι. ΤΠΟΥ ΤΌΣΤΙ ἃ ΓΟΟΚΥ ΜΝ 8]] σἰβίηρ' δἰ πηοβὲ ρουρϑῃα! σα Δ ]Ὺ 
ἴο {{π᾿᾿ μερὶ οὗἩἨ 1200 ἴο 1500 ἴδοι δῦονϑ {πὸ ρ]αΐῃ, ἀπά οῃ {Π6 
ΘΑϑέθτῃ 5146 δῦ [1] οὗ στοίίοεβ ἀπά σᾶνθστβ (ΒΟ ίη8οη 11. ᾿. 
ὅ52). ΤΠ8 τᾶηρα οὐδ ΠΥ ΔρρΘαΙΒ ἴ0 πᾶν οἴἴεγοα ἔπθ τηοϑί 
Β 1 8 0]6 ὨΙαΐηρσ οἷδοθ [ῸΣ 1π6 8ρῖ68, [ῸΣ “ὁἴο ἐῃπθ βου οὗὨ {π6 
οροπίηρ᾽ οὗ {Π6 Υ̓͂Δαγ Κ6]1, ποῦ ἐἤουῖοο ῬΥΟΌΔΟΙΥ βίοοα, [ἢ6 
τηθυπίδὶ Π8 οἡ ἴΠ|6 νγοϑὲ 1Ἀ]1 σοῃβι θυ ὈΪν θδοΚ, (στρ ἃ ΟἸΥΥΘ 
ἔγοτῃη {886 ρῥ]αῖπ ἰπ ἃ βου}}- νυν οδίθυϊν ἀϊγθοῦοη, δηὰ πο Ὀθπαΐηρ 
[ον 8 ἐπ 6 Ποδα θα, ἰθσιωϊηδίθ ἈΟΥΌΡΕΪΥ 1ῃ [Π6 ῬΓΤΟΠΊΟΠΙΟΣΥ οὗ 
Βδ5 εἱ Β΄ βῃΚ] 4}, ΟΊ 80 ἰΪ. ῥ. 884 564.----«(πά λίάδ νοιυγϑοῖυεϑ 
ἔλονο γον ἰλνεο ἀαν8 ἐἰϊϊ ἐδ 6 ρυγϑιονδ τοίμγη. Α8 “ ουῖοιο, δοςοχαϊπρ 
ἴο “οδορλια, Απί. ν. 1, 4, γαὰϑ οὔἱγ 60 βἰδαϊα ἔσοτῃ ἴῃ “ογάδη, 
{ΠΥ ἀϊά ποῖ τοαυΐγα ἴἴσθο ἀδγ8 [0 ροίηρ ἀπά γοϊασηίηρ'; Βαϊ [ΠΟῪ 
τηϊσην ΡοΟΒΒΙΙΥ βίδΥ ὈῪ {μ6 Φογάδῃ πὰ βϑᾶγοὶι ἴπ ποῖσῃθουν- 
Ποοά ἴῃ αἰ βογοηὶ ἀϊγθοίΐοηϑ. Ἡρποθ ἰὰ ντᾶ8 δάν!βα}]6 ὑπαὶ (86 
ΒΡ168 Βῃου ] ἃ σοηοθ8] ἐμουηβ ]γ68 [Ὸγ [Π18 6 ρῈ}} οὗ {Ππ|6. 

γν. 17---20. Βείοτθ ἐμαὶ βρίεβ ἀδθρασί, {που Ῥγοΐθοϊ ὑπ ϑπλβοὶν 8 
Ὡραϊπδὶ ΔΠΥ ὙΤΟὴρσ ἱπίογργοίδιοη οὐὁ Δρρ]ϊοδίίοι οὗ {Π6}Ὶ οδίἢ, 
Δ) ρσῖνο ἴἰο ΒΑΒΔὉ (Ππ (οΚθὴ 886 ἀθβίγθα. “Ἅ ΜΒολοϊίά, ισθὸ ατγὸ 
γοϊοαβοα ὕγοτι οὗν. οαἰὖ ιολίοῖ, λοι, Παδέ πιαᾶθ ιι8 δβιυθαν, 85.) 1ἢ 

ποὺ ἀο ποῖ οὔβογνϑ ἴῃ [Ὁ] ουνίαρ σοπαϊοη8. ὙΥ 6 τηπιβὲ ΒΌΡΡΙΥ 

{Π18 ΟΥ ΒΟΙΩΘ Βίταν 1468. ΤΠΘ ιἰβίουίδη ν88 δἱ ΠΟΥ ἴο οπηϊί 

ἴπο86 σογάβ, βθοδσβθ 6 σβρϑαῖίβ ἰῇ νυ. 20 {ῃ6 ψογάβ οὗ [86 

171} γεσβα, δον π6 μαὰ8 ἀθβογι δεά πρὶ 1Π6 ΤΟπα 0 Πη8 ψΈΓΘ. 

ἸῸ 2 Ρυτε οι ἴμ6 οί, ἱ.6.) το ϑαϑϑά ἔγομι {1|6 οὔ] σϑίο ἴο 

ῬΘΓΪΌΓΠῚ 1ϊ,) (οοιηρατ θη. χσῖν. 41).--Ἴμ6 σοῃποχίοῃ οὗ (Π6 

ἸΏρϑΟ. ΠΣ σι [Π6 ἔδηι. πνηϑῷ ἴΔΥ ὃθ δοοουηίοα ἔῸΓ ἔτοπὶ 

{μ6 [μοὶ ἐμαὶ .Ὦ 85 ἔγθα ΘΉΠΥ ἀβοὰ ἀδρθη ἀΘΠΕΪΥ πα ᾿πηρογβοδ νυ, 

Δ ἃ Πϑηοθ [0868 ΑΪ ἀἰβεϊποιίοι οὗ ρεῃάθν ἀηά πυτηῦοΣ ; 866 λοαία, 

ΤΡ. ὃ 188 ἃ. Οπ [πὸ οἵδμοσς δβαπὰ ΓΝ ὉΣΣΙ ἸΟΥΤῚ ΓΙ 

(νυ. 18) ΤΩΒΥ͂ ΡῈ δχρ  αἰμϑά, ου 6 στουπά {πὶ (86 σοηάον οἵ ἴδ6 

Ῥτοποῦῃ 18 ἀθίθσιηϊπθα ΌΥ {πα οὗ {π6 ποιηθῃ σϑοΐαπι ἸΔΉΓῚ; 866 

ἘΕἰσαϊά, 1,6 ὨγΌ. ὃ 807, ο. -ἰὐὖ ΤῸ ἃ ςογὰ βρη οὗἉ ΟΥ̓ΠΏΒΟΙ 

(πτοράε, ΤΌΤ ἘΞ 2 ΟΣ ΤῊ} ἃ. σοτά. στὸ τΞ ποχῇ γυδπι (ὅν. 
χχν. 4, ΓΝ ἴ6 ἴπ6 σοολίπεαϊ, οοσσῈ8 ἰΠ1οῖ8. Ετοπι [86 ἀνϊοὰ 

Βοάϊεβ οὗ ἐΐ:6 ἔδιδε οὐ {8 ἰπβοοῖ, ἱοροίμον νῖἢ (ΠΘΙ͂Σ ερβ8, ἃ 

δρΙ θη ἀθερ-τθὰ οοϊοαν ἰδ ρτοσυγθά, [6 οτίπηβοη 50 οἰ Ϊβαὰ πὶ 
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ἴΠ6 Αὐϑθῖς κα ρὲ: ἴθπο6 ἔμ6 ΠΆΠῚΟ ϑῃϑ ν᾽ 88 ΔΡΡΠ164 Ὀοιΐ ἰο {Π6 

οο]ουν ἰἴβ6] 5 ἂπὰ ἴο {π τρδίοσιαὶ ἀγοά ΜΠ 1Ὁ; 566 γαίῃ, 468 

νοϑβί. ββοοσά. 1, ἷ. ο. 15, απὰ ἰοβερην ον ἈΪΌ]. ΑἸ. ἷν. 2, Ρ. 

ΔΑ1 5η4.---Τ]ιοτ 'β πὸ ἐσυπάδιηίοη ἴον [16 ορἱ πίοῃ οὗἨ 8οπιθ οοπι- 

τηδηΐαΐοῦβ, 1π8ὲ ἐδ ννα8 {{|8 τϑὰ οογὰ Ὀγ ν]ῖο]ῖ [Π6 Βρίθβ ὑγ ο ἰοῖ 

ἀοννῃ ἔτοτα {μ6 ψἱπάον. ὙΤ]ιαὶ 18 οδ]}6α ὈΞΓῚ -- Τὴ. ἀσπηοῃϑίγα- 

ἶἰνα Ρτοηουῃ ταῖρι σΟγΔ ΠΥ ὉΘ οχρ αἰπεὰ ὈΥ βαρροβίῃρ {μα 

Ἡδμαῦ μ614 ἴῃ Ποὺ Ββαπὰ {π6 οοτὰ, ἴο ψ Βῖςἢ (Π6 Βρ᾽68 γτοΐογσθα ; 

Βυξ ἴδ ἰδ ἴῶοσο παΐαγαὶ ἴο ἀββαπι {Ππ4ὺ {Π|6 5ρ168 "δὰ σίνοῃ ΒΑ] Δ Ὁ 

116 οογά, 45 ἐπ ἰοϊκθῃ [Ὁ Μ  ἰς ἢ 8[10 ἀβθα.--- {]16 Ὑν, ψὨ1Ο]ῖ 

[0]]ονν8, ἰΒ σοηπϑοῖθά νἹΠ᾿ ἼΩΝΑ, ποῦ ΜΠ ΓΌΡΙΣ π-τΟὴ ἴα ἕοτιη 

ἸΣΥΤΟΝΠ οαπβαϊὶ Εἰσαϊά, Το μγῸ. ὃ 349 ἃ.----Τ 6 τϑά Ἵοογ, βουπά 

ἴο 16 πίον, ν88 ἴο δ6 1Π6 5'ψπ ὉῪ ΜΠ οἢ, αὖ ἴΠ6 σαρίαγα οὗἉ 

{Π6 ἔοννη, 5886 ννᾶ8 ἴο αἰβιϊηρσαΐδϑὶι 6 Γ ἤουβθ6. 77}}8 νγὰ8 1868 βτϑὲ 

οοπαϊιίοι ; ἐπ6 βεοοῃὰ νν88 {πᾶ 8116 ννὰ8 ἴο ὑχίηρ ἃ}} ΠΡ Γϑ  δίν 8 

τουοῦμονῦ ᾿Ἰηἴο μου ἤρα86. Απγ οὗ {Π6πὶ 80 τηΐρηΐ ἴθανα ἔπ 6 μοῦ86 

ἤθη (6 5γδ6} 1168 Θηίογοα {Π|0 ἴον, νου Ὀυΐηρσ {Ποῖν ἀθδί! 

ἼΡΟΠ {{ΠπΘπιβοῖν 8, ̓δ Π6Υ 8που!ὰ θθ 5]αῖῃ ἱπ {Π6 βίγθοῖβ ; θαΐ ἰξ 

ΠΥ ΟΥ̓ {Ππ6 ΡΘΥΒΟΠΒ ΨὙἢῸ Μγ6ΓῈ 885θιη ὈΪ6α ἴῃ {Π|6 ᾿ιο86. Βῃου]ὰ Ὀ6 

ἰπ]αγοα ΒΥ {π6 18γΆ 6 1165, [Π6 0 ({Π6 8ρ168) νοι] [0] 4 ἘΠ ΘπΊβθ]ν 8 

σα ΠΥ (ν. 18 564.) Τα ἰογηλα]ὰ ὌΝ ἽΤ τοι ρ ἢ 1Ὁ 15 ποῖ 

1861} ἔσαπα ἰπ 1π6 ἴανν, 18. ἃ [θοπηἶσαὶ ἴθυμη, [οσπιθᾷ ἴῃ ἱπηϊϊαξίοη 

Οὗ 1868 ρΒγαβθοϊορ οὗὨ ἴμ6 ἴανν, πὰ υ864 ἴο ἀεποίθ {Ππ6 ριιη18].- 

ταθηῦ οὗ ἀθϑῖϊι ἡ θη 7050} 7 Ὀγοτιρὶῦ ἀρὸπ Ομ Θ᾽ 8 561} (866 πὲψ δοηι- 

πιθπίατῳ οπ ἔνια Βοοῖδ οΥ Κίπφϑ, ρ. 88). 108 τϑὰΐ ᾿πθδηΐπρ' ἰβ : ἰοΐ 

1η6 ρα} οὔ [8 ἀθϑῖ]ι ὅ4}} θᾶ κ ἀροπ Ὠΐιπβο ν΄. ἸΣ ἼΣ ΩΤ [88 

811} ἃπαϊορουβ τπϑδηΐηρ : ἰοῦ [π6 μα} οὗ {Π6 οὐΠη6 οοια πη 64 

ἀραϊηβί [τὰ [8}] ἀροη ἃ8:; νγ8 Μ}} ἰδὺ ἄοννὴ οαγ ΠΠἔδ ἴῃ οοη86- 

χσυθηςθ. ὙΥ͂. 20. 1μἀ5}γ, τ[π6 5ρ1658 γαρϑαῖ {116 σοῃάἀ! ]οη ἰγθια Ὺ 

πηθηςοηθά Ιπ νυ. 14. 

Υ. 21. Ὑ οι αμαῦ μδα ρῥγοιηϊβθά ἰο οὔβοῦνο {1Π|686 σο πα Ὁ101}8, 
6 8ρίοβ Ἰϑ δ ποῦ. 5886 18θη Ὀομυπα {Π| ογϊηιβδοι σον ἰπ Εἰ16 
φιϊπάονν, ργο ΡΥ ποῦ ἱπηιηθ Ἰαίογ, Ὀὰξ 88 Β00Π 48 {Π|6 ἴβύϑο θ5 
ργοςσβϑάρα ἴο “δοτγὶοείιο. βθίογθ (}18 ἔπι6 [Π6 ργθοδαίίοη νου] θ6 

ἀΠΠΘΟΘΒβαγΎ,) ἀπε οου]ὰ ΟΥ̓ Θχοῖτθ βαβρίοϊοη ἴῃ {πιὸ τ] 45 οὗ ΠιοῪ 

οοππίγγπιομ. ΤΊ ᾿υἰδίογίδη θη τοι5 11 αἴ οοο ἴον {Π6 ρα ροδ6 

οἵ Ὀγρίπρ εἶα δι γ]εςῖ ἕο ἃ οἰοδ6. , 
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γν. 22---24, ΤῊ 8ρ165 [Ὁ]Π]ονν ΕΒ 05 δάνὶςθ, αηὰ π146 ἘΠ θῃ)- 
56 [νγ68 [Ὁ ἴγθο ἀδγ8 ἴῃ [Π6 τηοτιηῖδ] 8 ; ΠοΥ [61 ΤοΓΌΓη [0 {}|6 
σΔΠΡ δπὰ τσοϊαῖθ ἴο “Φοβίιυδ 411 Ὁπᾶῦ δὰ Πδρροπθά ἰὸ ἴποῖι; 
Θβρϑοΐδ!ν πον Βαμαὺ δά βαϊα (ν. 9), τπαὶ τ(π6 Ἰμογτὰ πὰ ρίνθῃ 
(06 Ἰαπά ἱπῖο {ΠπΗῚ} 8415, βῖποθ 4}1 {π8 ἱῃῃαθιδηίβ οὗ 1ἢ γοσο ἴῃ 

ἀοβραὶν τπτουρὶ {Πποὶγ ἀγοδά οἵ 1π6 1β8γβο 168. -ΥΏΣΝ βίδπἀβ 

4]ο6, Ὀθοδῖιβ6 [ἢ 6 ΤΠ0Γ6 τη 6 ἀσβουρίϊοη τρστηα σδ ἢ ΘΆΒΙΪΥ 

Ὀ6 ΒΌΡΡ]16α ἴτοπι {π6 οοπίοχι. "πὉ ΓΝ ΓΑ ε οι 1 18. ΒΥΠΟηΥ- 

τΩοῦ8 ὙΠ ἢ ΓΝ ΓΑΡτ 9 Θ΄ οη. χἶπ!. 29. ΣΙΝ αἰ ἢ δὴ δοοαβα- 

ἔνα Οὔ Πα ῬΘβοῃ ἸΠΠΟΓΑΠῪ τηθᾶῃ8 ἴο ἥπά ἀπν ὁπό, ἴο Ἰίρῃξ τροη 
ὮὨ]Π|, ΓΤῚ;»» ἢ δὴ δοσυβαίϊνθ οὗ ἔπ ῬθΥβ0}, ἰ0 πιθθὲ απ ΟἿ6, ἴο 

ΓΆΠ ὕρ ἀραϊηδί Βλ.---ΟΥ̓Ἠ παῖ πῃ ΐο {πον Πδὰ τοὶ ἢ, ἀπά 
ΠΟΥ τοϊαία (ο «58, ἴΠ6 Ὀυποῖραὶ {πὶπηρ 18. ἀρϑὶπ ΘΒρθοί αν 
ταθπίϊοηθα ἴῃ ν. 24, παιηοῖγ, {Π6 ᾿ἱπίουπχαϊϊοη που πὰ σαϊπο 
ΜΠ ΤΟΌΓΘΠΟΘ ἴο {Ππ6 ἴδο ηρβ οὗ ἴπ6 Οδπδδη 685. ΤῊΪ8 οὗὨ ΘΟ Ὑ59 
νν88 {Π6 ὁη6 στοδὺ {πὶπρ ΠΟῪ Ππδα Ὀδοη βοηΐ οὐ ἴο ΠΙΒΟΟΥΟΥ. 

ΟΗΑΡΤΕΝΒ ΠῚ. ἃ ΙΓ. 

ΤΗΕΒ ΙΒΒΑΈΤΙῚΤΕΒ ΡΑΒΒ ΤΗΒΟΘΗ ΤΗΕ 9ΟΕΡΛΝ. 

ΤῊΘ οοπίθηξβ οὗἉ {Π686 ἔννγο σα ρ ΘΒ ἃΓΘ ΥΘΓῪ ΠΑΥΘ ΠΥ ἀὐταηροά 
ἴῃ ΒΘ 0 ]0η8, 88 [Ὁ]ονγ8. ΥΥ 6 ἤᾶνα δὴ δοσοιιηΐ, ἰπ οἸΔρΡ. 11]. 1---ὐ, οὗ 
{πΠ6 σταπὰ ργδραγδίίοπβ [Ὁ [ἢ τηϊγδουϊουβ ογοββίπρ; ἰπ νν. 1--- 17, 
οὗἨ τ σοτηπηοποοιηθηὶ οὗ ἴδ, 'π σἢδρ. ἵν. 1---14, οὗ 1Π6 δοΐῃα] 
Ῥᾶββᾶσο, δηἀ ἰπ νν. 1ὅ---24 οὕ 1Π6 Του πη παιίοῃ οὗ [Π6 τσῃο]6 ΔΑΓ. 
ΤΠ18 σΑγοᾺ] αἰν βίο, ἰορθῖμοῦ ἢ [Π6 οὐυβίομμ, ρου αν ἰο 
Ἦερτον  ιἰβίοτιο δὶ ̓Π ογαῖαγα, οὔ τηαυκίηρσ {Ππ6 οἷοβο οὐἁ θοῇ βϑοῖϊϊοπ 
ὉΥ ἃ βεπέθησα θιιγαοίηρ [ἢ 6 ψ]1016 ἐγαπϑδοίΐοῃ δηά ἰὈγπιηρ 8 
[ΘΙΏΡΟΓΑΓΎ ΘΟΠΟΪ βίο (860 Ζισαίά, ἀϊ6 Οοπηροβ. ἀοΓ (ἀθπ68. Ρ. 127 
Δη4 144 544.}), ΠΟΟΘΒΒΑΥΙΪΥ ἱπνοϊνϑα βανογαὶ ταροι οη8. Τ686 
ΓΟΡΘΕ ΟῊ 8, νν ἰ οἷν τὸ βα]ἃ ἴο 6 δοοοιηρδηΐθδα ὈΥ σοπίγδα! οΠ]0η8, 

ἤανο θη δἀάποθα ὃν αμίως ([Π60]. (ὐοηβογναί. 11. ρ. 156 844.) 
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απὰ ΕΕἰολλονη (Εη]. 11. Ὁ. 884 544.) 'π βυρροτί οὗἉ [6 Ὠγροίοϑβῖβ, 
ἘΠαῇ 1Π6 ἡδγταῖῖνθ θΘ ἴσο 8 νγα8 σοι ρὶ]οα ἔγοσῃ ὑνγο ἀοου ΠηΘη (8, 
{π6 οπθ οὗἩ ψΒΙΟὴ ἀοβοῦθοά {π6 ρᾶβϑαρὸ {πτουρσὶ {Π6 Φογάδῃ, 
88 Ῥαογίογπηιθά δηξ γον ἱπ {π6 παίαγαὶ δηὰ οὐ ΠΑΤῪ ΠΊΔΠΠΘΡ 
ΔΟΙΌΒ5Β [6 ἔογά8, ψ ἢ }]8ὲ δοοογάϊηρσ ἴο [Π6 ΟΥ̓ ΠΟΓ 10 τ 85, Οἡ {110 οοῃ- 
ἘΓΑΓΥ, δὴ δνϑηΐ δἰ οροῦμοῦ τηϊσασαϊουβ. Βαΐ πγοϑὲ οὐ 168 ΔΥῸ ΠΟῪ 
ΔρτΥΘοα ἰπαὶ ἔπογα ἀγθ ΠῸ βϑ0 ἢ} σοπίγδα!Ἰο 08 88 {Π686 τΥ  οΓα 
᾿ηδρῖπο, ἀπά ἐπαὺ {Π6 ΓΟρο  ΠἸΟἢΒ οαῃ ὈΘ6 88 15{Δ 0 ΟὙ]} οσρ᾽αἰπηθά 
ἔγοτῃ [Π6 8ϊπιρίβ βύυ]θ οἵ παγγαίγθ, ἢ ]οἷ να ἤᾶνθ ἰδ αΥ βρόίθη 
οὗ ἃ8 ρθουν ἰο {π6 ΗοΌγοννβ (866, [Ὁ Θχϑηιρίο, Παιῇ. ΟΠ πΡα- 
ΤΠ ρΒρΊ]. Ρ. 209 5646.) ὙΠΟΓΘ 18, {ΠΟ ΓΘΙΌΣΘ, ΠῸ ΠΘΟΘΘϑΙν [ῸΓ ἃ8 ἴο 
ΟΥ̓Υ ΔΩΥ ρΑγΠου] αν τοδαϊαίίοπ οὐἁἍ [Π18 ΠΥ ροῦ 6518, νυ] οἢ ἢ 85 ΟὨΪΥ 
Βργὰπρ τοι {{| αἰἰοπιρὲ ἴο τοάμποθ [ἢ6 τηγϑοίθ ἴο 8 παίαγαὶ 
ΟΘΟΌΤΓΘΠΟΘ ; ΘΒρΘΟΙΔΙΥ ἃ8 ἴΠ6 ΘΧροϑιοπ οὐἩἨ [ἢ6. σΠδρίουβ {πθῃ}- 
8εἶνϑϑ Ὑ71}] ἔα πῖβῃ βυβηοϊοπι ῥτοοῦ ἐπαὐ πο 16 Βα ρ ΓΗ που γορο- 
ἘΠ ΟΠ5 ΠΟΙ δοῖα 8] σοπ γα οι 008 ἃΓ6 ἰο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ {Π6 Παγσδίτθ 
ὈοΐοΓα 8. ᾿ 

Υ.1. Οπίδο πιογηΐῃρ ἔθ] ον τη [6 τοίασῃ οὔ 6 βρί68,  οϑῃπδ 
τοιονθα τὴ ἢ {Π6 ροορὶθ ἔγοπι 511 {{|πΔὼ πὰ δάἀναποθα ἴο {Π6 «ογ- 
ἀλη, τ Βογο ἴποῪ τοϑίθα Ὀοίογο ογοβϑίηρ [Π6 τῖνοῦ. Τἢαΐῦ {Π6 γὸ- 
τηοναὶ ἔγτουι 5 ΠΙ {πὶ αἸ4 ποῖ οσσαν δείογθ ἴΠ6 τοϊανῃ οὐἁ {16 8168, 
δα {ἢΠδῖ ὩΣ 18. ποῖ ἴο ὑ6 γτοραγάθα 88 ἃ μ}]προγίθοϊ, ἢ85 ΔΙ Γοδαν 

Βθθῃ ργονϑά (866 οἤδρ. ἱ. 11). γῇ ἄοθϑ ποῖ τθϑῃ ᾿Ἰ6ΓῸ 51Π|Ρ]Υ 

ἰο ραδ88 ἐξ πισὴξ, .6.γ ἴο τοιηαῖη ποτα [Ὁ οθ ηἷρῃῖ, θαΐϊ ἴο ἴακρ 
γϑδί, ἴο τοιηδὶη γε, 8. 86η86 ἴῃ ΜΈΙΟἢ 6 ἔγοααθηί βηά ἱἰ οἰη- 
Ὀἱογοά, δβρθοῖϑ!ν ἴῃ ροθίσγ. Ηον ἴοησ [Π6 σϑϑὲ οοπεϊηυθα 18 
δον ἴῃ τ. 2. 

γν. 2---4. Αἱ {πὸ ὁῃά οὗὨ ἔπγεθ ἀδγβ {π6 Θ'Βῃοίθσίπι (866 οἤδρ. 
'. 10) ρὸ {Πγουρῇ {{|θ σλτὴρ, πὰ ἔΓηΪ8}} ἔπ 6 ρθορ]ο νὴ} ρτοὶ "τα ]- 
ΠΑΓῪ 5 ΓΌΘ( ΟΠ Β [ῸΣ ὈΓΘΑΚΙῺρ Ρ [Π6 Θπμοδηριαθηΐ ἃπα ΟΓΟΩΒΙ Γ᾽ 
τ[Π6 Φογτάδη. Το “ἴΠγθο ἀδγϑ8,᾽ μος ἢ ἀγα αἰ δγοπὶ ἔγοια {Ππ|ο56 
ΤΩΘ ΗΠ] ΟΠΘα ἴῃ ΟἸΔρ. ἰ. 11, ἀγὸ ἴο Ὀ6 γϑοκοηθά ἔτοπι {Π6 αυτῖναὶ οὔ 
{Ππ6 ΡΘορ]6 δ [Π|6 Φογάαπ. Ὑα δῖα ποῖ ἴοΪἀ ν ἢν {μ6 1βγδο 1 68 
ΤΟΠΊ ΔΙ Π6α {ΠγῸ0 ἀΔΥ8 αἱ {πὸ ογάδῃ, θὰ 1ἐ γγᾶ8 ργοῦ δ Ὁ οἢ 8ο- 
σουππί οὗ [Π6 πυϊηθγου8 ργαραγαίοηβ ψ οἷ. μα γοῦ το Ὀ6 πιαήθ 
ἴοῦ {ηΠ6 ραββαρθ.0 1 νγὸ Ὀθᾶῦ ἴῃ τηϊπὰ {παὶ [Π6 οδρ οὗ [89 
18γ86}1068 σοηϑιϑέθα ποῦ τι γον οἱἁὨ αὐτηϑά ταθη, μαΐ οἵἉἨ {πὸ νν}10]9 
Ῥορυϊαίίοπ, ἱποϊ ααϊπρ' σσοσθη ἀπά ἘΠ] άγθη, ἱομϑίθοῦ ν ἢ 41} ΤΠ ὶτ 
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ῬΟΒβ6ββίοῃβ, 8η4 [Πδὲ 4}} {Π6886 Ῥθορὶβ ου Ἵγοββίῃρ' ἴΠπ6 τῖνϑν νοῦ ]ά 
βηὰ {ποπηβοῖνθβ ἰῃ Δ ΘΠΟΙΩΥ Β ΠΟΌΠΙΓΥ, ἯὙὸ 58}8}} ποῖ {πῖηκ ἰδ 
ΒΙΓΔΠρΘ ὑπαὶ {π6 τυ ὉΠ ΆΓΙΟῸΒ ΔΙΥΔΗρθιηθη8 ἰοῦ πδὰ ἴο ὮὈΘ 
τη86 οπ {Π6 ὈΔη 8 οἵ {Π6 ογάδη ννϑῖο βυ δ! οἰθηΐ ἴο ΟΟΟΌΡΥ [ΠΓ60 
ἄΔγ8.---Ὗ. 8.1 Ῥγλόπ ψὸ 806 {δ αγὰ οὗ ἰλ6 σουοπαπί ὁ “όδουαΐ 
ψουν Ο᾽οα, απά ἐδ ρτίρϑίδ, ἰδρ 1,ουΐε8, δεαγίπρ ἰἰ3 ἐ.6..) “6 ννθη γ9 
8660 ὑπαὶ (Π6 δὐκ οὗὨἨ {π6Ὸ σονθηδηΐ 8 σδυγὶθα ὈΥ {Π6 1,ονΙςδὶ 
ῥτοϑίβ, {π6η, ἄς. ὅϑονογαὶ Οοαά. δᾶνθ ὈΞΙΝῚΞ ἰηβίοδα οὗ 

ὈΣΝΜ 9. Τὴ αἰβδγοποθ Ὀοίννθο τἢ6 ὕνῸ ρα 6168 18. ποῖ 

στοαῖ ; » ἄσπι, χοῖογβ ἴο ἐΠ6 ἐγαπϑαοίίοη ἀυγίηρ ἃ οσογίαϊη ἀθβηιϊῖθ 

Βρᾶο9 οὗ τἴϊηθ, Ὁ», αυππ|, ἰοαῦαθϑ (19 (π|0 τηοῦ ἱπαϑβηϊίο ; 

ὈΣΓΝ ΛΞ ταδδῃβ “δὲ {86 βίρῃι οὔ ὨὩὨΞΣΏΜΎΣΔ “816 γοῦ 568; 
860  ἰσαίά, 1,6 ὮτΌ. ὃ 221 ἀπὰ 827 ς. Οη [Π9 Δρραγθῃιὶν ἔγοαθποπε 
᾿Ἰη θγοῦδηρο οὗ [Π6 ἔννο ραγῖῖο168, “έαιγ δ" ̓ ὰ8 ὙΘΥῪ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ οὈ- 
Βεγυθά : “1 Βῃου]ά ποῖ Ὀ6 ἰογροίίθη ἐπᾶὶ οὗ [06 αἰβογθηὶ ἰάθαβ 

1 αείωμε, Ἠοιδισ, αίδε, ἰΒ6 ἐπερείϊοαίὶ Ηαπαδοοῖ,, διὰ 7)όγόβεν, 
τοραγα {86 ογάογ οὗ ουθηΐη, οοηἰδϊποὰ ἴῃ νν. 8 .---14, 88 ἰηνογιδα (“ (9 
ΔΙΤΒΗΡοΙηθηΐ οὗἩ (Π6 παιταίνθ ἰ8 βοιηθνν δὶ οοηιδ6"--- ἡ] α8᾽ 8) δᾶ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἰπδί «}ο8ῃπ8 γγὰβ ἢγεὶ 1πβίγυοίοα 88. ἴο {16 ἸΩ8ῆ} 6} ἷπ νν ΒΟ 1ῃ6 
Ῥᾶββαρο 88 ἰ0 ὃθ οἴἴδοίβα (νν. 7, 8), {πδὲ δ {θη Ἰπίοσιπθα 186 ρβορὶθ 
οὔ {818 οοπητηνπίοδί οι τοῖα σα (νν. 9, 10), δῃὰ {πδὲ 1 ψγα8 οί {}}} 
δἴεν {18 (αὶ Π6 ᾿ἰδϑπθα {Π6 οοτηπηδπᾶ οοπίδίἰηρα ἴῃ γν. 8. δηὰ 4, δηπὰ 
ΒΆΥΘ ΟΥΓΘΓΒ ἴο {Π6 ρῥγίδδίβ ἴο ρὸ νἱ8 (06 δὶς ἰῃ ἰγοηὶ οὐ 1π6 ρϑορὶθ 
(γ. 60). ΤΙ ορϊΐοη, ποι ἤαωγεν, ᾿οβεπηι ἰδ, δα οἴ θγΒ το͵θοῖ, 
186 ἰοαπάσα οἢ ἂῃ ὀστοπθουβ ἱπίθγργοίδίϊοι οὗ νυ. 7 διά 8. Τὰ ργοζῃΐϑθ 
οὗ Φοβονδῆ, ἰπαὶ οὁα 1πμδὲ ἀδγ 6 ψουὰ τιδρη  «Ψοβηυδ, δὰ (δθ ἰη- 
Βιγυ 088 0 100 ῥσῖθβίβ ἴο τοιηδῖπ ἢ 0Π|6 τ ἴῃ [Π6 ΓἾν ΘΓ, γ 6 Γ6 ρίνθη 
ου {6 ἀαγν οὗ (Π6 ρϑβϑᾶρο ἰΐβεὶ ἢ, τ βουθαβ “}οϑυδ παὰ ργον  ουβὶ Υ τα- 
οοἰνοα ἔγομῃ (ἀοά (6 Θοπηπμδπά ἰο ογοββ, πᾶ ὑὉπϑγοίογο μὰ θθθῃ δηδὈ] θὰ 
ἴο ἴϑβῃθ ἰζ ὨΘΟΘΒΒΑΣΤῪ αἰγθοιϊϊομϑ ἴο [86 ρθορὶθ οὐ ἴΠ6 ἀδὺ δδίογα. 
Μαρῖι5 πὰ ἢΐ8. ἱπιϊδίοτβ ἀπάἀογϑίδηαἃ νυν. 7 δπὰ 8 δ8 οοηϊδι πίηρ {80 
ΜΒοἷθ οὗ ἴΠ6 Ὀϊνίηθ ἱπβίγυςιοηβ τ] γοΐθγϑηοθ ἰο [86 ραββᾶρθ. Βαυϊΐῖ 
ΨΦοβϑιυδ ἰϑβαθά {π6 Θοπιηδηά ἰο 1:6 Ρ6ορ]6 (νυν. 8---ὅ), δπὰ ργοθ  ]Υ 8180 
ἐμὲ ἰο ἐδ ῥγίβδίβ (νυν, 6) {π6 δνϑηΐηρ δοίογο {ΠΥ ογοββοά. ἀπά [δ 
Ὠδχί πιογπίηρ, 7.5 ΔΒ [80 ραββϑαρθ 88 δῦοιῖ ἴ0 οοϊαιηθηςθ, μ6 τϑοοῖνϑα 
(86 Ρτοτ}86 ἴτοτῃ σά ἴῃ νυ. 7, ἀπά 4180 {86 ἀἱγθοίϊοηβ ἕοσ {π8 ῥὑγιθϑίβ ἴῃ 
ν. 8. Ηο (ἤδη ἀοϊϊνογοά {μ6 δἀάγοβα ἴο (86 ρθορίθ (νυν. 9--- 18) 7υδὶ 
θαΐογα ἐβογ ογοββϑά [ἢ τίνοσ. Τἷ8 ββονβ δι [86 παυτδίνο 8 ιτδηρϑ 
ἴπ Π6 Ὀαδβὲ ογάθγ. 

3. )ε Ἡείιδ᾽ 5 του ἀοσίπρ “' ὙΠῸ ΟΔΥΤῪ 1{,᾽" 18. στδπηπηιδεϊς Πγ ἱποοτγγοοί. 
ΤΒΐβ που] τεααΐγο (86 τοδάϊηρ' ἡγηΐς Ὁ 2. (5:6 Πεαὶ. χχχὶ. 9), οὗ 
“Ὥ ΠΝ Σ ΟΥ̓ ΠῸΠ ὙΝῸΣ᾽ ΘοΙΏρδῖ νυ. 8, 18, 15 ; οἴαρ. ᾿ν. 9, 

10, δηὰ νἱϊ!. 48. ᾿ ᾿ 
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δοηψαγθα ὉΥ ΕΠ ὄννο, [Π8 ἩΥΪΕΟΓ τηϊρηΐ ΘΑ ΌΘΠΕΥ Πᾶνα ἱπ Ηΐδ 
τηϊηα {Ππ|4| ΜΓΒΙΟΝ δ τ 68 8 θαϑί, ἀπὰ αἶδοὸ ἴμαὺ ἡ δῃὰ ἡ) τηῖρθὶ 

ὀΑΒΙΥ πδνθ θ6θη Θχοπαηροα ὈῪ [86 νοσῪ ἢγβέ δοργἰβι8. ὨΣΤΘΣ 

ΡΠ τη 6Δ}8 Βαοογοο8 βιϊγρὶβ [μον εἶςαθ, ἃ5 ἔπ Ὑ α]ραΐθ σουτθ εν 

ΤΟ ΠάοτΒ . Τί ΣΧΆΑ., Ολαϊάοο, ϑυτνίας, αὐνὰ βονοσαὶ Ηρθῦγονν 
Οοαά. μανα ἀΥὈΙ ἐγ ΓΙ ἱπίογροϊαίθα [ῃ8 σορα]α, ἡ “ ἀπά, Ὀθίννεθη 

ἔμ ὕνο πογάβ, ργοθαῦὶΥ Ὀδοαιβθ [π6 δχργαββίοη ζυσυΐέος ργίοδίδ 
ΔρΡρθαγθαὰ ἴο {πδπὶ Ρ]θοη 8[10, 8ἃ8 ἔπθ γα ὙΟΓΘ ΠῸ ῥγἹθϑίβ ἰῃ [6 
Μρϑβαῖς {πϑοούδου δχοορίηρ ὑπ ο086 οὗ {π6 ἐγῖρα οὔ 1,ον.. Βαΐ (6 
ῬὮγαβΘ νγὰβ8 ΘΧΡΓΌϑβΥ ἱπίθπαρα “ (ο ροϊηΐ οαΐ {Π6 Ἰορ᾽ τηδοΥ οὗ 
{Π6 ργίϑϑίβ οὔ [π6 {γδ6 οὗ [μον], ἴῃ σου γα! βι ποίη ἴο 4}} ργίθϑίβ 
ΜῈ γοσθ ποὺ [μον] 164]. (Πἀυονηϊοῖ, Ἐλη]οιαηρ 1. 2 Ρ. 492.) 
ΟΥ̓ {λλ688 8Β0Π16 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΥ͂ ΔΙΌΒ6 ἴῃ ἴΠ6 « ουγίβῃ βίαίθ ἀπγτηρ [ἢ9 
{1π|68 οἵ ἀροϑίαϑυ ἴτοπὶ ἴΠ6 αν. ὙΠ τοραγὰ ἴο {π6 δες 1861} 

1 ΤΊ Ῥαββδρθϑθ ἴπ γνΒ ] 0 ἢ} [6 ΘΧΡΓΘΒΒίοη ΟΟΟΌΣΒ Ῥτόνα οἰθασγὶγ, {παὶ 
[Π6 ὀχρ  δηδίίΐοη ρίνοῃ ἴῃ ἰδ ἰοχὶ 18 οογτθοῖ, δπα [μδῇ 11 18 ποῖ ἱπίϑηαἀοά 
ἰο ἀο ΔΙΔΥ νι ὑπ6 αἰβυϊποίίοη Ὀδίννοθη ῥγίθβίβ δπὰ ἰθυΐ68, 88 226 
νοιία; (Κυιι. ἄ. 16γ. ἀϑβοῆ., ρ. 386), νίαν (οπιπι. Ζ. Ρεπί. 111.) Ρ. 
ὅ00 864.), ἀπά Παμῇ, (ἰ. ο6., Ρ. 131) δγπι, (8θ0 επσείεηδογο, Βοἰζν. 
111.) Ὁ. 401 844. ἴῃ ορροβί θη ἰο 118 νἱϑν.) Νον ἰ8. 1ἴ ἀοβιρῃθα ἰο 888- 
ἰαΐπ [8:6 Βαρουῖοῦ ἀϊρηϊ οὗἉ [ἢ 6 ὑγ!θ6 οὗἉ [μονϊ, 85 226 Ἡεἰίε (Ε1π]. Ρ. 214) 
ἔδιιοῖϊθβ. [0 18 οορίοα ἔγοτῃ ΠϑυίθγΟ ΠΟΥ ὈΥ ἴπ6 δαυΐποσ οἵ {818 ὈΟΟΚ, 
ψ0 ἢδΔα Ποιί, χχχὶ, 9 1ῃ ἢ18 τηϊπα, Ὀοῖὰ ἴῃ τὶ ηρ' (86 ραβΒ8αρθ Ὀδέίοτο 
1.8 ἈΠ4ἅ 8130 ἰῃ οὮδρ. νἱῖϊ, 88, ἤθη Βροδκίηρ οὗ {86 ἰονηθ- ργῖθβίβ ἃ8 186 
ὈΘΑΓΟΙΒ οὗ {86 δτῖ οὗ {πὸ οουθῃαηί. [ 18 ἔγυθ (πδὲ [ΠΟΥ δῖθ ἱβθῦὰ 
“8110 ὦ ΡΡ ΠΆΡΘΟΙ ἢ δαὶ ΘΟ ΟΣ ΘΣΓΤΩΙῚ ἸΏΘΔΠ8 ἢ Βάῖη6 (δίηρ,. 

Ἡδποθ ον δυΐβον, 0 γγ88 ποὶ 1 ΚΙ ἰο Βανα (Ὧ6 Ραπίαίθυοαῃ ὀρβθη 
υδίογο δίῃ πἤθη οοπηροβίηρ {86 ῥγθϑθηΐ θοοῖ, θαΐ ψἢο τηδάθ 86 οὗ 118 
οοῃίοηίβ ΓΘ ΙΥ ἈΠΑ ἔγοϊῃ πΘΠΊΟΓΥ, ταῖρ 6 81} νΔΓῪ 186. δογπι οὗἩ (86 
δχργαϑβίοη, θϑρθοῖδ!ν 88 [86 τεαυθηΐ π868 ἴπ [)6αΐ. οὗ ὩΣ ὉΠ 
ΤαΒ 6 ἰΐ ἃ ἔτ ἢ 4 ρἤταβθ. [|π τηοβί οὗ [ἢ6 ραβϑαρθβ οὐἨ ᾿ϑυθγοποΩν 
1:6 ὕογτα ἰδ ν 1 1108] ον Ἰον 06. ρυἱθβίβ, 1.6.) ῥυϊθϑίβ ψΒΟ δύὰ Ἰουϊύθβ, ἀθβοθη- 
ἀδηίβ οἵ [,ονὶἱ (πο ῥγίθβεὶυ ἰον ῦθβ 88 νυ. ζσησεῦκα ΘΧΡΥΘΒ868 10) 18 δυὶ- 
ἀθηΠΥ πβοά πῃ ορροϑβι(ΐοη ἰο υπ]ανίαϊ, ποὴ -Ἰϑν εἶς] ῥτῖϑβίβ ; ἰῃπ8 δαί. 
χνῖ!. 9, σβόσγο {Π6 ΡΘορ]θ 8 δοϊητηδηαθα ἰπ αίγο ἴοὸ τοίο {μοῖρ ἀ18- 
Ραΐοθ ο {86 Ἰαν 6 -υὶθβίβ, Δη ἃ ὙνΒΟΘΥΘΣ ΠΊΔΥῪ δὸ ἡπᾶρο αὖ {86 {πη ; δπὰ 
δραΐη, ν. 18, σι βογο {86 ἔπίυγο Κίηρ, ἰΒ ἰηδίγαςίοα ἰο τηᾶῖτο "8 ἰγδηβογιρὶ 
οὗ {π6 Ἰατν δοοογάϊπρ ἰο {Π6 ΠΟΡΥ͂ Κορέ ὉΥ 186 Ἰοντ6- ρυϊθβίβ, δηά χχῖν, 8, 
σθθτα [π6 1Βτγ86} {68 ἀγο ογάδγοά, ἴῃ [86 ρΙαριο οἵ Ἰοργοϑυ, ἰο 40 81] (μὲ 
186 Ἰονὶ(6- Ρτίθϑίθ 88}4}} ἑβδοῖὶ ἔμαπὶ δοοογαϊηρ' ἰο {π6 σοπιπιδπατηθηΐβ οὗἉ 
αοὰ. Τῆοβ86 ργβοθρίβ 811] γϑῖεν (ὁ {{π|68, π᾿ ψἱοἢ, 88 Μοβοϑ ἔόγοβαν ἴῃ 
βρί τῖί, [8186, ποῃ- ον εἶδ] ῥγίθϑίβ ταῖρῦ οχἰϑί πὶ {μ6 δἰδίο, ὑο νι βοτι δ 6 
ῬΘορὶθ ὑγογθ ποὺ ἰ9 δρρὶγ. [ἢ ἰθθη, (ἢ6 αἰβεϊποίίοη 18 ἸΟΓΘ 80 ΥὙΘΓΥ͂ 
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[παὲ Ἰον" 1.84] »γὲοδίδ, ἃμΠα Ὡοΐ ταθγ οἷν Ἰον 68. σαγτθα ὑμ6 δῖ οὗ 
{86 σονεπϑηΐ : {Π||8 τῦᾶϑ [86 σῈ]6 ΟΝ 81} [ϑϑεϊνθ ὁσσαϑίοῃβ (ΠΟΙ ρΑ ΓΘ 
οἶδρ. νὶ. ὁ, 8πὰ 1 Κίπρβ νυ]. 8, 6), ἀπὰ γγᾶὰβ ααϊΐθ ἰῃ δοσογάδῃοθ 
ψΠ ἢ {Π6 8ρ᾽ τὶ οὗ {Π6 Μοβαῖς ϑοοποιηγ, Να. 11]. 81, δηὰ ἴν. ὅ 
86ᾳ. Οὐομηραγο ἐΠοηφϑίομδογο, Βοὶίγ. 111. Ρ. 408, ἀπ τγ οοπι- 
ΠΙΘΗΪΔΓΥ οἡ ἴπ6 Βοοῖ8 οὗ Κῖπηρϑ, ρ. 116. 

Υ͂. 4. Ὑ͵Βθὴ (86 ἂὺῖκ οὗ {Π6 οονθηδηΐ 18 γτοιηονϑά, [π6 ρϑορῖὶϑ 
ΑἾ80 ΔΙῸ [0 ΓΟΠΊΟΥΘ πὰ ἔοϊϊον 1. ΤΠΘΥ͂ ἄγ ποῖ, πούγανοῦ, ἰο 
ἈΡΡΓΟΔΟΪ ἴοο πραγ, δαΐ ἰο ΚΘΘΡ αἱ ἃ ἀϊδίδηςε οὗ 2000 οὐδ 108 πὶ 
1|, παῦ ΠΟΥ τΩΔΥ 6 8006 ἴο 866 (ἢ6 νγᾶν, ὙγἹἢ 11 6}}, αὖ ργοβθηΐ, 
{ΠΟῪ ἀγα ἀπδοαιιδιπίοα, 686 ΟΥΘΥΒ ΟΠ]Υ Τοίδσ ἰο {Π6ῚῚ τιᾶγοὶὶ 
ἔγοιῃ {Π6ὶγ 1αδὺ αυδυίοσβ Ποῦ {Π6 «ογάδη ἱπίο ἐπ σἶνοῦ 1[56]{, ποῖ 
ἴο {μοὶν ραββαρθ {πτοῦρα 10; ον [Π6 ῥγίθϑίβ σϑιηϑι "θα βίδηαϊηρ 
ἴῃ {Π|Ὲ σχῖνον ψ}18ὲ {Π6 ρθορ]Θ ραββϑθά {πγοὰρῇ (ν. 8, 17). ΤΠ6 
ἀεβίσῃ οὗ {18 8 Ὀθθὴῃ τη]ϑυπἀθγβίοοα ὈΥ ΤΩΔΏΥ ΠσοΟπηταθη δἴο 8. 
10 γγαβ ποῖ δϑοδῦβα οὗ [{|6 βδογθάῃϑϑϑ οὗ {Π|0 δὺῖκ (84η Θχρ]απδίίοη 
οἷ ΔΜήαδῖμδ, Ο. α 71,αρίάο, ὃ. ϑδοληιϊάϊ, ἀῃὰ υ. 71,οπσονγῖο (Ῥ. 
619) πάνθ ἐογοθα ὑροῃ {Π6 ἰοχῦ) ἐπαὶ [6 ρθορὶθ ὑγθσθ ἴο ἴΌ]]ονν 
ἱ δὖ 1πΠ6 ἀϊδίαποο οἵ 2000 ουδ1ῖ8, θαῦ ἴῃ Τγάον {πᾶ {ΠΟῪ τρῃΐ 
866 ἴῃ6 ψᾶγ. Τδὸ δὺῖκ οὗ [πΠ9 οονοπδηΐ νγὰ8 οί ἰο βου [Π6 
τοδα ἐπγοιῦρὶ [Π6 Φογάδη δηὰ ἴο ὀρθῇ 1ἴ,) δηὰ {πογθίουθ 1 νγὰ8 
σΑΣΤΊΘα ἰη δάνδηςσθ οὗ (ῃ6 Ῥχοοθδββίοῃ ἱπίο {Π6 τῖνοσ. Βαΐ 1 {Π6 
Ῥθορΐθ μὰ [Ὀ]]ονγθαὰ 6π πια886 οἷοβθ τιροὴ [Π6 ἢ66}8 οἵἁἩ {Π6 ῥγἹθβίϑ 
ὙΠΟ ΓΘ ΟΑΥΥΥΪησ ἴπΠ6 ἀΥκ, ἔγοτα {ῃ6 ῥγβββισο οὗ {π6 ογονά 
{Π086 ὙΠῸ γε ποαγθδῦ ὑοῦ ἃ ἤᾶνα σοπιρ]οίοϊν μΙἀἀθη 10 ἴγοπη 
{πὸ χοϑῖ, δηα {8 πᾶγθ ργονθηϊθα (ῃ6 τσ ἀϊδίαπὶ ἴτῸμ] βθοὶηρ 
{16 γγῦ ΜΒ] 10 οροηρά Ὀοίογθ ἔμ θτη. ̓--ττν 18. τηοδῦ ρσγόρδῦ]ν 

ουὐἱάθηί, νγὸ οδπηοὶ μαβἰζαίθ ἰο δάπιὶῖῦ (Πδί 1ὑ 4180 οχ βίβ ἰῃ Ὠουΐ, χΧΧΥὶ!. 
9, 1Ββουρἢ 10 18 βουηθυ αὶ 1688 ῥγοταϊηθηΐ ἴπογ. ΤΤη6 ρῬαββαρθ πῇῃϊοὶ 
)ε ὙΜοιίε οἰἴοεβ ἴῃ δααϊίοη, ἔγοα Ὠθαΐ. χνῖ], 1, “ΤῺΘ ῥτίϑβίβ, 1}6 
1,ον 68, δηα 4}} {π6 {γ106 οὗ 1υδνἱ, 8..4}} ἤδνθ πὸ ραγί ΠΟΥ πῃ ίμηοθ 
ἢ Ιδγδ6],᾽" ἀ068 ποί Ὀαοϊοηρ ἰο {Π6 βϑᾶτὴθ οἶδϑβ, βίηοθ {π6 [μον] 068 ΔΓΘ 
{86 γὸ ἀἰβίϊηρ θα ἔγοπι (86 ῥτὶθϑίβ (οοηραγο Ποησείεηδεγσ, αἱ Βιιργα, 
Ρ. 402.) 

1 Ὧν» Ῥαιΐμβ ((Βθο]. οοημβογναί. 11. ρ. 187) ἰγδῃβϑίδίοα (89 ποσγὰβ ἽΞ 

οὐϊῷ ΚΑ ΑΤΡΙΟ ΤΥΤΩ ὈΣΞΣ) οὉ ἐέγρ ἢδγα ποῖ τηδᾶθ {8 Ῥ8888 66 

γαβίογάαυ δπὰ {86 ἄδγ Ῥοξοτθ (ἴε.) ἸΑ 61) ;᾽" δπᾶ ταῖκθβ (18 88 δὴ ἰη- 
ἀϊοαίϊου {μδὺ [86 τηῖγαοῖο ΤΠΔΥῪ Ὀ6 ὀχρ δἰ ποὰ 88 ΤΏΘΓΕΪΥ ““ {Π|6 ΘΓΟΒΒΊἢΡ᾽ οὗ 
186 Ψογάδῃ ὈΥῪ οῃ6 οἵἉ {{Ππ ἴογ 5." Εν [86 ᾿πβίγυοι! ἢ 8 0 γοπιδίῃ 8 ἴονν 
ἰβουδαπά οὐδ18 ὈΘὨϊπὰ ὑπ6 δὺς οὗ ἱμ6 οονοηδηὶ ““θϑοδυβα {ποῪ δά 

Π ἰο͵ 



ηω8 ῬΑΒΒΑΘΕ ΤΗΕΒΟΌΘΗ ΤΗΕ 9ΟΕΘΌΛΑΝ. 

ἴο θὲ τϑαά 455) θοΓἢ μοῦ πὰ ομδρ. νἱ]. 11 ; 18. 18 Ῥγθέθσδθ]ς 

ἴο {Π6 γϑδαϊηρ ἡ» 5» 0}}» Ὑ ΠΙσἢ 18 Βα ρρογίθα ὈΥ͂ {Ππὸ Μαβογίῖθβ, στῃὸ 

δα ρβα αἰοὰ 555} ἴπ [Π6 ἘΚ οτγῖ, βίῃοϑθ {{Π|0 Ῥ] αγαὶ γγν3 18. δ πχοϑὺ δχ- 

οἰ αϑίνοὶυ γοϑυγοἰθα ἕο ἐδιοβο σᾶ868 ἴῃ ΜΠΙΟἢ ἔμ ΒβιῊχ αἶξὸ '8 ἴῃ 
{π6 Ὀ]ΌΓΑΙ ; 566 δισαϊά, Τ,ΘῃτΡ. ὃ 266 ἃ. ἴῃ ορροϑίοη ἴο 4}} {86 
τη Ἶ68 οὗὁἨ σταμλτηαγ, [Π6 ἰαίον ΒΑΡ Ἶη8 τορᾶγα [Π6 ΒΗ Χ 1 Ἴ5. 88 
Ρίαγαὶ, δα σϑίον 1 ἴοὸ {π6 ἔνγο ἀυκβ, τ ἈΣΟἢ {16 ρΘΟΡ]Ὸ ἴοοῖκ ὙΠ Ὴ 
{π6πὰ, {Π6 δὐκ οὗ {π0 οονθῃδαπί, δηά {πᾶὶ ὙΠ1οἢ σοηπίαϊηθα [Π6 

ὈοΠ68 οὗ Φοβθρὶ ; 866 78βῖπο. δχογοῖϊϊ, ρ. 175 86ᾳ. δῃὰ οὔ]ιθυβ οὔ {Π6 
ΘΑΥΠΟΥ σοΙητηθηίδίοσβ. οὐ νῳ ΉΣΝν γοϑίογααν απᾶ ἰδὲ ἀαν 

δοίονο, ἰδ ἔγθα θη ΠΥ 864, ποῖ Τ ΓΟ ὙΠ τϑίβγθηοθ ἴῸ [8 {τὴ 
78 ραβῖ, θαΐ 4180 ἴο ἀδποῖθ τῆοσα ἀϊβϑίδπϊς ρουϊοάϑ ; Ὀαϊηρ Θαφαΐϊνα- 
ἰοπὲ ἴο δεζογθ, αὐ απ ὁανἰἰθ7 ρασιοά, 6... 6. χχχὶ. 2, ὃ ; Βα ἢ. 

11, ἄς. ἴῃ [86 βαηθ 86η86 ἔπ6 (ἀὑὐσθοκ8 υβρα χθίξζα καὶ πρωΐξα, 
6.0... δα 1). 808. 

Υ͂. ὅ 864. Αἴον {πὸ Κ΄ Πῃοίουιπι δα ΡῈ] 1864 [6 Δυτδηρθιηθηΐβ 
ἴοῦ {16 ραββᾶρθ διῃοηρβῦ [Π6 ῬΘΟρΙθ, ἃ δοιῃμηδπάμαηθιξ νγ88 88 θα 
Ὁγ Ψοβῇπα ἰδὲ {Π6Ὺ 8ῃου]ὰ 411 βδθπ οι εν ἘΠΘΙΏΒΟΙγ 68; δέου ΠΟ ἢ 
186 ῥγἹθϑίβ γ το ογάογθα ἴο ἴαϊζθ [816 γι οὗ [π6 οονθηδηξ δηά ρ888 
ὙΠ 10 θοίογα {Π| Ἠοϑί.---- ΠΟΤῚ ἰδ ΘΧΡΙαἰποά ὈΥ ὙΘΙῪ ΙΑΒΗΥ͂ ἃ5 

τοίου, δοοογάϊηρ ἰο Εἰ. χῖχ. 10, 14 864.) ΟὨΪυ ἴο ἔμ οἰδαπίπρ 
οὗ ἔπ οἰοίμθθ δῃὰ δοϑέπθησθ σα ΘΠ Ὁ14] Ἰηϊογοοῦσβα συ] ἢ 
{ποὴν νγῖνϑϑ, θαΐ {Π|8 γγὰβ οἷν [86 οὐξνγαγα ἔοστω οὗ βαῃο οι βοδίίοῃ, 
8Π4 88 80 ἢ} ΤῊΘΥΘΙΥ ἃ ΒΥ1200] οὗ [π6 ᾿ηνγαγά οἰθαηβίηρ οὗἩ {86 

ΠΘΥ͂ΘΣ οτοβΒοα {8} 6 ἔοσὰ Ὀδίογο,᾿"᾿ ννουϊὰ δύο ὈΘΘῺ ΘΗ ΙΓΘΙΥ͂ ἘΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥῪ 
16 1Ἀ86 τῖνοσ δά γροθδθά ἰὸ ᾿πακθ ΨΦΥ ἴοὸσ {1|6 [8γ8611168. “58 
1. ψ88, {ΠΟῪ σψοτὸ ΟὈΪ ρα (ο νἱϑὶὰ "ἢ ΒΡταϊλ ἰο {π6 ορρογίιπι 68 
αβογαοϑᾶ Ὀγ (6 τῖνϑν, δπά ἴο (ο]ϊονν (86 ῥυϊθϑίβ ἰο ἃ ρἴϑοθ ψγὮθτο 10 γγ88 
ΨΟΣΥ 146, δηὰ τυμογθ οἡ ἐπί δοοουηῦ ἰμ6 ἀθρίἢ νγὰ8 80 τη σοὶ {86 1688.᾽᾽} 
Ἰὐπίογίυμδίοιυ ἴον (818 ἀἰβοοόυθσυ, (μ6τὸ 'ἴ8 ποὺ 8 80}1416 δρουίΐ 10 ἴῃ {860 
ἰοχί. Αοοοτγάϊηρ ἴο {μϊ8, 1 τνῶϑ πού Ὀθίογο {116 18γδο} 168 {Π8ὲ {86 Υἶν οΥ 
τοἰϊγοαίϑα, Ὀαὺ Ὀοΐοσο [6 ἀκ σψποἢ ὀρθηθα [Π6 ΜΑΥ ἴον {86 [Βγδθ] 168 ; 
διά ὙΎΥΞΙῚ πιϑδηΒ, ποὺ {6 γζογα, Ὀυὺ ρΘΏΘΓΑΙΥ (86 ΑΥ ὈΥ συ ϊοἢ ΓΠΘΥ 

δὰ πόύοῦ ρῸπ6 Ὀοέογο, δηα ὑμπογοίοσθ ἀοθδ ποῖ ἀθποίθ (6 ἰοσὰ, σι} 
ΜΚ ΆΙΟΣ πο  γα ππδοαυδιηθα, 88 Ὀοΐὰ αι ον δηὰ αιίινδ ἀϑβύμηθ, Ὀαΐ 
ἐἐ Δῃ ΜΠΟΟΠΊΠΊΟΉ, ἭΑΥ, 88 αι) Ῥ. 211, «8118 10, {πὲ 18, ἃ ὙΑΥ ορεῃϑὰ 
ἴον ἔμθῖὰ ὉῪ {86 ρον γ οὗ αοά, δὲ βίον 6 ρϑορὶθ γεγο ἰο ἰοὸκ 
αἰϊοπιϊν ον, ποῖ ἴῃ ογάθγ ἐμαὶ (ΠΟῪ παρ ῦ ποὺ τηΐβ8 (μ6 τοϑά, ἴογ δαὶ 
νου ὰ πᾶν 66 Π ἱτπυροββὶθ]6 ππάθν (Π6 οἰγουϊηϑίδηοθθ, Ὀυὺ (6 Υ ταὶρ 
αἰθαυὶν ρογοθῖνο (86 ποπάθτ οὗ (οα.᾽ 
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᾿οαγί. Βοίἢ βἰάθϑ, πο σοῦ, τηυδὲ Ὀ6 ΕΥΩΪ Πο] 4. “δ το- 
χυϊγοά ποῖ ΟὨΪΥ ουνγαγα βδηου βοδίοη οὐ Ρυγγίησ, τ ηὶοἢ οοη- 
βἰδίθα 1η {Π6 ν δϑ᾽ἶησ οὗ οἰοῦ 68 δηα ΟβΌ πη α το {ΠΘΙΓ νῖν68, 
Ὀὰυΐ τλοΟΓΘ ΘΒρθοΐδ ΠΥ ΠΟΙ 688 πη, (Πα ΠΥ Βμου]ὰ Ποϊ]α ἴαϑβὶ 
[86 Ῥτοιηΐ568 οὗ ἀοά, ἢχ οπ δἷπὶ {ΠΟΙ ΠΒΟΡΘ, 8η4 86 δῇαογ σὰ 
ΒΟ] η688 οὔ] Ἰἴ6. (Οὐαἰουΐιι8.)}) Τῃ Εὐχοά. χῖχ. 10 δῃὰ 14 ἐδ νναβἢ- 
ἴπρ οὗ οἰοἴμιεβ 18 Ἔβχρυθββὶ Υ ταθηθοπθὰ ἴῃ σοπηθοιίοη νη1}} υὐηρ; 

1 18. {πογϑίογθ ψυθβθ Ὁ]6 συ οίΠοῦ 10 Θοσυγγθ οἡ {Π|18 οςσδβίοῃ, 
88 ἔπ6 16 γγἃ8 ΠΑΓΟΪΥ {6 ΤΡ 1, ἀπαὰ {ΠΟῪ σου] ομδηρθ ἐπ 6ν 
οΟἰοῖμοβ ἰπϑίθδα οἵ αϑῃϊπρ' {Πθῖὰ ; 8606 θη. χχχυ. 2. ΤΠ γϑᾶβϑοῃ 
38] στιθα ῸΣ [ἢ18 ἐπΠδεΙΒόβιοα 18, “ἐἐο-πιογγοισ ἐδ Τογά ιοἱϊί ἀ0 
τόπον ἀπιοπρ γοιι." “. Βοδοδῦδβο οἢ {π6 τποστοὸῦν (ἀοα που]ὰ ὃ6 
σ ἢ ἘΠ θη), ἀπ ἀ τονθαὶ ἢΐ8 ῬΥΘΒΘηο6 πῃ Δ ΘΧΙΓΘΔΟΓΑΪΠΑΓΥ͂ ΤΩΔΠ ΠΟΙ, 
γ]Ζ., ΟΥ̓ ΤΥ 86168; Δη« ἐποΥΘίοσΘ [ΠΘῪ 4180 ουρἧ ΡῬΓΟΡΘΥΪΥ ἴο ρυθραΓΘ 
ἘΠΘΙΏΒΟΙν 68 [Ὁ 8.0 ἢ} δὴ δάνθηΐ δηά τηϑδηϊ ϑϑίδίίοη οὗ σοα. (δ. 
ϑεληινϊαϊ.) ἀρ ν,» ΔΥΘ [86 τηϊγδουϊουβ ῥγοοίβ οὗ {π6 ροῦν δηά 

ροοάπεββ οὗ αοά, νι οι τγοσθ οομηθοῖθά ἢ ἐμ ΡΟΥοστωδηοθ οὗ 
[86 σονομδηΐ ἢθ δα τηδάθ ψ ἢ 15γα6], ἀπά ἐποσρίοσο ἱποϊυάρά 
Ὀοῖ {Π6 ταΐγαοϊθβ ὉῪ ΜΠ] ἢθ ονουίγον [6 Ερσγρείδηδ, δηὰ 
ἀοἰνοσοὰ ἢ18 ρθορὶθ ἔτοῃῃ {πὸ Εὐργρίίαπ Ὀοπάδρο (Εχ. 111. 20), 
8 πὰ αἶβο {ποβα στ τ ἰοῖι ἢ6 δβϑιδίθα ἰμθῆλ ἴο οὐίδιῃ ροββθββῖοῃ 
οὔ {Π6 ῬγοτΏ 86 Ἰαπὰ (Εχ. χχχῖν. 10). Τῇ “΄ τηαγνυο]8᾽ ῥσοϊηϊβοα 
ἴῃ [Π6 Ἰαΐον ραβϑαρὸ ΣΟ πον Θρουϊ (0 ΠΟΙ Π66. [{ 18 1π- 
ΡΟΒ81016 ἴο ἀθοῖάθ μῦθον [ἢ σομηταδηᾶ ἴῃ ν. 6. νγγαϑ ρίγϑῃ οἱ [ἢ 6 
δνθηΐηρ Ὀθίοσο [Π6 ραββαρθ, 8ἃ8 δ΄αιγον {ΠῚ ΚΒ, ΟΥ̓ Οἡ {Π}8 τηοσῃΐῃρ 
οὗ {π6 ἀδὺ οὐ τ ηϊοῖ (ΠΟΥ͂ ΟΓΟΒΒ6α, δοοογαϊηρ ἰο Ποδοπηνε 67:8 
ΟΡΙὨΐοΠ, [Ὁ {Π6 Ομ 8 ἃ8 ροββϑ 0]Ϊ6 δ {π6 οἵου. δ ΠΌΣΤΩΟΙ, 
ΒΟΥ ΘΥΘΥ, 18 [Π6 ΙΏΟΥῸ ΡΙΌ 406. [ἢ 18 οογίδίη ὑπαὶ [6 Θχϑους!οη 
οὗ 118 σοτατηϑ Πα 8 ἀπ οἱραίοα ἴῃ {Π6 ἰαδῦ οἴαυβα οὗ {πΠ6 σϑυβθ; 
ἴον {π6 τηϑββαρθ ἔγτοπι (σοά ἴο “οϑβίνυδ (νυν. 7, 8), ἀπά [Π6 Δα γθ88 
οἵ [Π6 Ἰαξίου ἰο {86 ρϑορΐθ (νν. 9---18) σου ]ὰ ποῖ αν Ὀθθῃ ἀ9 
Ἰ᾿ινοσοά δον {π6 ρῥυίϑδίβ "δὰ βοΐ ἘΠ υηβ 68 1 τηοτοη τι [6 ἀΥκ 
οὔ τῃ6 οονθηδηΐ. 

γν. 1----117. Οὐογηπιδησαηηθτξ οὗ (δὲ ραδδασθ. ὝὟ. Ἶ 8664. Ἰπηπι6- 
ἀϊαίοῖν ϑίοσα {Ππ6 σϑτηρ 18 ὈΓΌΚΘη ρ, ἴπ0 ΙοΓα ῬΓΟΙΏ1868 ἐοϑῃ 8 
[Παἰ 6 νν1}} {π18 ἀν ταδρη Υ Εἴτα 'π [Π6 Βρῃϊ οἵ 41} 18γδοὶ, πὲ ΓΠΟῪ 
ΤΩΔΥ Κηον ἰΠαὲ Πα ν7}}} θ6 ψῖδἢ Ὠΐτὴ 88 [6 νὰ ἢ Μίοβθοβ. Ηθδ 
{86 ᾿πβίσιιοίβ ἢϊπὰ 0 ογὰον {Π6 ῥγιθϑίβ, Ὑ}0 ΘΔΥΤῪ [Π6 ἀτκ οἵ (Π6 
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οονοπδηΐ, 88 800} 848 [Π6Υ δβίθρ ἰηΐο {π8 ψαίθγ οὗ [Π6 “ογάδι ἰὸ 
βίαπά 81} ἴῃ {Π6 σῖνοσ. 7118 ἄαν ιοἱϊί 1 δοσίη 0 πιαΐθ ἐδθ6 σγϑαΐ 
ἐπ ἰδ6 ὁψ68 ο 1ϑναεῖ, ἐμαὶ ἐλοψ πιαν ἔποι. . . . . Ὑπὸ ]μογά 
μὰ ἱπάρορά βοϊοοϊθα δηὰ βυϊμητηοποά «οβῆυα ἴο 6 {π6 ἰοϑάθσ οὗ 

186 Ρθορίβ, νας ὨΠΠοτῖο ὑπ ἔδοῦ δα ποῖ Ὀθθὴ ῬΌΒ]ΠΟΙΥ αἰξοβίθα 
ΌΥ ταΐγαοΐθβ. Νοῦν, Πουθυοσ, [18 γγὰ8 δῦοιξ ἰο Ὀ6 ἀοῃμθ. «δὲ 88 
ἔΠ6 πιϊγασυΐουϑ ἀν βίοη οὗ [μ6 νγαΐθυβ οὗ [6 Ηρά ὅδε (Εν. χὶν. 
81) μά ἀθιηομϑβέγαίθα ἴο {0 ρθορὶθ ἔπαὶ Μίοβοβ τγὰ8 {Π|6 βουνδηξ 
οὔΠο 1,μογά, μὰ ἡ όῖὰ ἘΠΟΥ͂ ταϊρσιῦ σοηῆάθ ; 80 αἶϑο νγὰβ 8Δῃ 8η8]0- 
δουβ ταϊγϑοΐθ, {πΠ6 αἰνίβίοη οἵ {π6 σχῖνον Φογάβδῃ, ἴο ῥγονθ {ῃϑΐ, 
δοςογάϊηρ ἰο 1Π6 ὨΙνίηθ ὈΓΟΤηΪΒ6 (ΟΡ. ἱ. ὅ), πΠ6 ΑἸ ΡΠ ν αοά 
γγ88 ΠΟῪ ὙΠῚ ο8ηπᾶ 88 [6 πδὰ Ῥθθη νἱἢ Μόοβοβ. Τῇδ δοσοι- 
Ρ]Βῃηθηΐ οὗἉ {1119 ἀΘδβίρστι 18 ΘΧ ΓΒ Υ βίαια ἴῃ σΠΔρ. ἷν. 14. ὉπΝ 

1 ἱϊ! ϑορίη--- Ὴϊθ νσὰβ οοΪγ ἐπ 6 γϑὲ οὐ 6 νΠ0168 βϑυΐββ οὐ τηΐγαοὶθβ 
ΡΥ σι οἢ [Π6 Ἰωογά τηϑρη!ῆθα «οΒΠ 8 88 ἢ]8 βεαγναῃῦ ἴῃ [Π6 βἰρῃι 
οὗ [8Γ86].---. 8. ΤῊΘ ῥγίϑϑίϑ δὸ ἴο σοῃθπαθ βίδηάίηρσ ἴῃ [Π6 
ογάδῃ νι (86 ἀὺῖκ οὗ 186 οονοπαηΐ (οἰ. ἰν. 11). ΤῊ 8 νγϑβ ποῖ, 
88 αι" 67)" ΒΆρΡΡΟΒ68, [0 ργουθηΐ [110 ρθορίθ ἔτοπλ στρ βϑιηρ [Π6 ἔογά, 
[Β6γθ τσᾶϑ ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ ἴο σιγὰ δραϊηδί (818, θα  ἴο Κοορ Ἀδοὶς ἐἢ 9 
τγαίοτβ οὗ (6 ογάδη. Ὑμαῖ πο} Μοβ68 δοσοιῃρ βῃ64 Ἡ] ΗΒ 
βίϑς, ἐπγουρῆ {Π6 ψογὰ οὗ [6 Ιμογά, νγγὰ8 ΠοῦΘ ρουξοστηθαά ὉΥ ἐπ 
Δ1Κ οὗ Π6 σονοπαπί, πὶ σοἢ δά Ὀδθη δρροϊηϊθά αἱ [Π86 δβίδϑ]! 8ῃ- 
τηϑῃΐ οὗ [86 ἐΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 88 [6 ΤΕρΌΪΑΡ βυιθοὶ οὗὨ {Π6 σταοίουβ ργα- 
Β6ῆὴ06 οὔ Π0 Ιμοτά. Υοτθ ἐπθ ΟΥΑΙ ΒΑΡῪ τηθδῃ8 οὐ σγᾶσθ οχίβί, 
16 ροοάηθ88 δηα μόνον οὗ ἀοά οροταῖθ {πγοαρ ἔπθηι, απά ποὶ 
ἀἴγϑοῖγ. Ι5γ86] νγ8 ἴο ἰθᾶγηῃ {18 ποῦ, 8η4 δἱ [Π6 βαπὴθ {1Π}0 ἰὸ 
γτοσοῖνα ἃ δι Κὶπρ [Ὁ] ΒΙπμθπῦ οὗὨ ἴΠ6 Δββγαηοθ πο Οαοα δαὰ 
ρίνϑιι τἤθτη, [Παὶ ἢ6 που]ὰ τηδη ἴδθϑὲ ἢἷ8 σἸΟΥΎ ἴο ἔποια ουξ οὗ {Π6 
ΔΙΚ οὗ {Π|ὸ οονθηδηΐ. ΓΤ Ὁ ΓΝ ἼΨ (0 ἐλ δπὰ οὗ λ6 τσαΐδν 

ο “ονάαπ, ἴ.6.,) ποῖ ἴο [16 βασίμοῦ ἐπὶ οὗ ἴ[ῃ9 Φογάδῃ, θυὲ ἴο {π9 
Ροϊπί δἱ ΠῊΝ {ῃὴ6 γγδίϑυ οπ 48 οὐ {ἢ Θαϑίογ 8146 : 8ὸ (δὲ τῸΠὶ 

{π6 15γδ 6} 18} ροϊπὲ οἵ νἱθνν δ [πδὲ {1π|6 δ νγναβ ἴο 186 Ῥορὶππίπρ; 
οὔ 16 νγαῖϑυ ; ΘΟΙΏΡΒΓΘ Υ. 1ὅ ἀπὰ οΒ8Ρ. ἵν. 11. ΤῊΝ ἫΝ 5. αβοὰ 
ἢ 1116 8816 τηϑδπῖηρσ ἴῃ Εχ. χνυὶ. 85. ΒΎΟΣΣ ὟΝ. Βα Ὀβοαπθηΐ 
ΔΑ γ688 οὗ οβϑίιυα ἴο ἴπΠ6 ρθορὶβ, Μίαδίνιδ ἢδ8 ΠΟΥΓΘΟΙΪΥ ἱπέδσγοά 
παι {Π6 ἰηβίγιοίομ8 τη ἢ (ἀοά σαν ἴο Πΐτη 16 ποῖ 4]} τορογτίϑα 
Πογθ, Βαϊ ““ ΟὨΪΥ͂ Βυ οἢ ραγ ο4 78 88 6 ΓΘ γϑαυϊγθά ἴο ῥγονθ ἐπαΐ 
1Π6 ογάουβ, ν᾿ ΠΟ “οϑῆ πα 84 ᾿ἰϑδϑιθά ἴο {Π| ῥγθβίβ σοποθγπίηρ (Π 6 
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ΔΙΤΑη βοηθοὶ οὗ {Ππ6 ΠσΘΟΙΘΙΏΟΠΥ, ΜΟΙΘ ποῖ οἾγθη ΟἹ 18 οὐνῃ 
Δα ΒοΥυγ, Ὀαΐ ὈΥ {Π6 σοτητηδηα δηὰα δυϊμουΥ οὗ αοά." 

γν. 9---18. Φοβίυδα ποχὺ ΔΠΠΟΌΠΩ68 ἴο {116 ρΡθορὶθ {ἢ τηΐγϑο]6 
σΠἰοἢ 18 ἀρουῦί ἴο Ὀ6 ρουξογηηθα, πὰ δὲ ἐπθ βᾶτηθ {πὴ αἰγθοίβ 
{Π6 πὶ ἴο οἷθοΐῖ ὕνγοῖνα τῶθῃ, Ο6 ἤτοι ΘΥΘΙῪ ἰγ106, ἃ5 ΠΏ 68868 ΟΥ̓ 
11.---Γ. 9. 1π ογάδν ἴο βῃον {π6 ᾿πηρογίϑηοθ οἵ [16 ψογά οὗ [9 
Ἰμογά, ν] οι 6 18 σοὶπρ' ἰο ἀθαοίατθ ἤο {πο}, Φοβϑῇτπα σοΙημηθη 68 
ὙΠ {116 Βο θη Ἀρρϑαὶ, “Κ" Οοπια πθᾶγ, ἀμ θα {Π6 πϑυὰβ οἴ 6 }ο- 
νδῇ γοῦν (ἀοά. ὙΠ γοΐθγθποθ ἴο [Π6 ἔοσπη ἡγὸη, συ ἢ {116 δοσθηΐ 

τὔσονσῃ θαοῖς (616 δπά αἷβο Ἐπί ἰϊ. 14; 1 ὅδ. χῖν. 88), Ἵοοῃ- 
5} σαί, ἸωΘγΌ. ὃ 100 ἃ δπὰ 227 Ἀ.---. 10. ὁὈ8μὺ4 ἢγβέ 
αἰγοςῖβ [Π6 δἰζοπίίοη οὗἉἨ [Π|6 ρθορὶθ ἴο ἴπ6 ἀδβίρῃ οὗ [Π6 τηΐγδοϊθ, 
δπα {πῃ ΘΧρἑ ΑἸ ἢ [Π6 Πλῖτδο]6 0861. ν. 11 8).ᾳ. ογοῦν δἰιαῖϊ ν6 
866 ἰλαΐ α ἰζυΐησ Οοα ἰ8 ἵπ ἰδδ πιϊαδὲ ο γοιι, ατια ιοϊϊζ διεγοῖν ἀγὶυδ 
οιέ ἐλ Οαπααηπῖξεδ δοΐονα ψγοῖ. “4 δ οχίϑθμαβ ἐπ ἔογοθ οὗ [19 
ΤΆΣΓΔΟΪ6 ὈΘγοηα {Π6 ΤηΘγῸ Θηΐσαποθ ἰηΐο ἴπ6 ἰδηά ; ἃ πα ΡὈΤΟΡΘΙΪΥ 
80, 81π66 ἴπ8 οροπίηρ' οὗ ἃ ὙΔΥ ἰηἴο ἃ ᾿οβι}}6 σου, ἔτοπὶ τ] ἢ 
{Πογο σου] Ὀ6 πο ὙὙΑΥ οἴ θβοδρα, οι ]ά ἴῃ 1156] πᾶν θθθη ποίῃίηρ; 
Ὀαΐ ΘΧΡΟΒαΓΘ ἴο ἀοαίῃ. ΤΠΘΥ που]ὰ οἰΠ6Υ ἤᾶγθ ὈΘ6Θἢ ΘΑΒΙΥ 
ΘΗ ΓΔΡΡΟΑ 1Π ΠΑΥΡΟΥ͂ ρᾶ8868 ἃηἀ 811] ὉΠΚΠΟΜΤΏ (ΟΥΤΙΟΥΥ, ἃπὰ 80 
ἤδγνο (116 η, οὐ ἴᾶνα ρϑυβιθα {πγουρσῇ ΘΧμδαβίοι ἔγοα ΠΌΠΡῸΓ 
δηά [π6 νναηΐ οὗὨ ΠοΟΘββ88 7168 Οὗ ΘΥ̓ΟΥῪ ἀδβοσὶρίίοη. Ηθῃοο «οβἰχαᾶ 
Ἀ55ΌΓ68 ὑπο δὖ ἴπ6 ουϊδοῖ, [Π4ὶ ἤθη (ἀοα το} }8 Ὀδοῖὶς {πὸ σίνϑυ, 
1ὺ π|}} θ6 {π|κ6 {Π6 βιγοιομίηρσ ἔοι οἵ 18 Βαμα ἴο βοδίίενγ 4]1 {πὸ 
᾿Π Δ δη8 οὗ [Π6 Ἰαπὰ ; δηά ἐμαὶ {πὸ ρῥγοοῖ οἵ [18 ρόνγοῦ, ψ Ὡ]Οἢ 
Π6 ρῖνϑϑ ἐμϑηι 1ῃ 1161} ραβδαρθ [ΠΤΟΌρΡἢ {Π6 “ογάδῃ, ν71}}} θ6 4180 
8 806 ΡΓοβαρα οὗ ἴπ6 ν]οίοτγ, ὑπαὶ (ΠΟΥ Ψ}1}} σαὶῃ ΟΥΟΡ 4}} {116 
ῬΘορΪ6." ((αἰυΐη.)--- γῶν, τϑίοσβ ἴο ἔπ 6 τηῖγδοὶθ δῃποιηςθά ἴῃ ν. 

11 84ᾳᾳ. (ἀοἄ ᾿5 οΑ]]6ἀ »γγ ὧν α ἰδυίηρ (τιθαπίπρ; ἃ ρονγουῖα}) Οὐ 

ἴῃ οοπίχαϑὲ σὴ ἢ [86 Οοἀβ οὗ {π6 οδίμθῃ, γο ἢδνθ ποιῖθοσ 

ΒΕΓ ηρΊἢ, οἸηηϊρούθηοθ, ΠῸΡ 16, ὙΤὴθ δριμοὲ 8 ὙΘΥῪ ἀρρτο- 
ΡΥδί ΘΙ ομοβθ ἴπ {18 ρ]δοθ. “Ἅ ΕὌΓ," βᾶγβ “ήαδίιιδ ὙΠ ρστοαῖ 
Ροϊμῦ, “186 ἀοβῖσῃι οὗὨ ἴ[Π6 σομηταδηάθγῦ ἰῃ {118 Δ άγθ 88 γγἃ8 ἴο 
ΒΓ ησίμϑη {Π6 Πορ68 ἀπά οοηβάθσποβ οὗ {Π6 ρθορ]θ νυ Γθίδσθηοθ 
ἴο 16 νἱοίοῦγ ἴο Ὀ6 ραϊηθα ον ν ἐπ 6 βθύϑῃ ὑχ1 68 ΘΠ αηοΓϑῖθα : 85 
16 γγᾶ8 ΘΠ ΓΟΪΥ οα {ΠΟΘΙ Ὀ6]16Γ ἃπα ἀβϑιγᾶποθ {πᾶῦ δβυοοθϑθ 7 Ὰ8 
Βυϑροπαοθά. Ηἱδ8 οχρίαπαίίοη, μονθυοῦ, οὗ [86 δορὶ ποῦ 1861} 18 
ποῖ 50 ροοά 88 {πὲ οἵὁ ϑε. ϑοληινίαϊέ, ἶνο βαγβ: “1 δπὶ ἱπο θὰ 
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ἴο {πἰπκ {παᾶὶ [Π0 ψογὰ ἰυΐπφ ἴῃ {Π18 ράϑϑαᾶρθ, 15 υϑοὰ ἢ χοΐδ- 
ΤΘΏΟΒ ἴο {6 ορογδίΐοιβ οἵ (οά, ὈΥ̓͂ ψΒΙοΝ ᾿6 ῥύονθθ ἐμαὶ ἢδ ἰ5 
νη Δπα ναίο ] οὐδοῦ 1Π6 ᾿πίογοβίβ οὗ ἢ18 ρῬθορ]θ. 1η {Π6 88πι6 
ΤΩΔΏΠΘΙ, ἐο ὃ ἐπ ἰΐ6 πιϊάδὲ οὗ [ῃ6 ῥϑορὶθ ἀδθποίθβ, ποῖ [6 Ῥδγα 
ῬΓΘΒοποα οὗ ἀοα, Ὀαϊ ργθβθῆςα οἵ ἃ σϑιηδυκαῦ]ο Κὶπά, 88 δνϊποθά 
ὈΥ͂ ΟΧΙΓΔΟΓαΙΠΑΓῪ ΟΡΘΓΔΙΙΟΠΒ ΟΥ Βρθοῖαὶ ῥσγοίθοϊοῃ.ἢ 
Το δουθη ΠδίϊΟΠ 8, ΘΠ απηογαθα ΠΟΥ δηα οὔδρ. χχῖν. 11, δ.ΘῸ 

811] τηϑη οη 8 ἴῃ Πουΐ. νἱῖ. 1, Τπουρἢ ἴῃ ἃ βοιιονγῃηδί αἰ βογθηΐ 
οΥ σου, δπὰ {Π|6 Γ6 15 6 β816 νδυΊ ΔΕ Οἢ 1η {6 τὸ 155 ἵπ (6 ὈοΟΚ 
οἵ Φοβδυδ 1186], Τῆθ56 [Πγθ6 ραββᾶραδ, [0 ΜΒΙΟὮ 16 τηνδὶ δα 
Ποαυῖ. χχ. 17, οβῆ. ἰχ. 1) χὶ. 8, σχἱἱἹ. 8, )ηὰ ΔΦαάρ. 1}. ὅ, τ ]ΘΓα 
ομἶγ {πὸ ΟἿ ΓρΆΒἢ 1168 ἈΓΘ οὐ θα, ἀγο ὉΠ ΘΠΊΒΘΪγ 68 ἰοαπάθα ὍΡΟΙ 
Β1}}} ΘΑΥ ΠΟΥ ΡΓΟΠ 868, οοηίδὶ ποά ἰη Εχ. 111. 8 ἀπὰ 17, χχῆ!, 28, 
ΧΧΧΙΪ, 2, χχχῖν. 11, ἰὴ σῇ ϊο [00 Ἰωμογὰ δϑθαγοθ [Π6 5γ86 168, 
{πχοῦρσῇ Μοβοβ, {παὶ ἢ6 ν}}} Ὀτπρ ἴποπὶ ἱπίο ἴ[η6 ἰαπά οὗ {{|686 
πδίϊοηϑ, 4}1} οἵ βομ ἅγ πδιηθα νυν ἰἢ6 ϑχοθρίοη οὐ {π6 (ΕἹ- 
ΘΑ Β81068, δηα αἴνον ἀτγινὶπρ οαἱ' [Π6 ρθορὶβ θαίογθ {π6πὶ, ψν1}} ρσῖνθ 
{πὰ ὉΠ6ῚΡ σΟΌΠΕΥΥ ἴο ῬΟβ86885ὅ. 6 βηὰ [ἢ 88Π16 ΡΙΌΙΏ186 ἴῃ Εὔχ. 
ΧΙ, ὅ ; πὲ ἔΠ6 Πδηγ68 οὗἩ ΟΠΪΥ ἔνθ παίϊοηβ ἅτ σίνοῃ ἴμο σα, {Π6 
ῬουΖΖ 68 ἂἀπά ΕἸ γραβῖθβ θοὶηρ Ὀοΐ]ὶ οταϊ 64, [ἢ {ΠῚ8 ραδβαρθ, 
8η4 α͵8ο 'ῃ ἔχ. χχχῆ!, 1.---δ, 10 18 ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΥ βίαια ἐπαὶ {π6 1,ογὰ 
84 ΔΙΓΟΔΑῪ Ρῥτοιηϊβοα ἴο {Ππ|| δ στο ἢ8 {πᾶῦ 6 πουἹὰ ρῖνο Π6 
ΟΥΤΊΟΥΥ οὗ [ἢ 686 παίϊοπβ ἴο {116 18γ86} 168. ΥΥ 6 ἀγθ ἴῃ π8 γοϊδστοὶ 
ο ἔΠ6 οὐἱρίπαὶ ῥσγοιηΐβο ἴῃ (θη. χν. 19---21, ἴῃ στ] οἢ ἐση ΠΑ. Π8 
8ΥΘ Ἰηρηδοηοα ῃοβθ6 ἰδηαὰ ἴπ6 Ἰμοτὰ ᾿}}} σῖνο ἴο {Ππ6 5βθϑ οἵ 
ΑΡγάμα. ΤΠοβο ἴδῃ ἰσῖ068 ᾿ποϊαἀθ 411 [056 πατηθά ἰῃ 16 ρᾶ9- 
ΒΕΡῈΒ οἰζοἀ ἀὔονθ, ψῖ {Π6 οχοθρίίοη οὔ 6 Ηἰν νθ8. Αοοογάϊηρ 
ἴο ἀθφηῃ. χ. 1 844. {Π6 0 41} θοοηροὰ ἴο {π6 Οὐδηδδη 5 ρορυ]δ- 
(Ἰ0η οὗ {πη6 σουπίγγ,2 οβο ἀθβοθηὺ 15 ἰγαοθαὰ ἴτοιῃ δηδδῃ, [Π6 

Βοη οὗ ἤαιῃν. Ηδθησθ ΠΟΥ ἅγὸ οἴθῃ βρόκϑῃ οἵ ̓ ΠὰοΥ [Π6 ΘΟΙΊΠΊΟΠ 
Πδιη6 Οὗ (ὐἀπδαη 68 ; 6.6.,) ὅ6π. χ. 19, χὶϊ. 6, χιϊ. 7, χχῖν. ὃ, 
χχχῖν. 80,1]. 11; Εχ. χὶμ!. 11, ἄς. [Ϊ}π {116 βίγίοϊ βθῆβθ οὗ {Π6 
ποχά, ἜΜΟΞΙΤ ἀθποῖθϑ 9Ππ6 ρασίσαϊαῦ ὑσδηοῖ οὗ {πὸ ΟΔπδδη 153ἢῃ 

Ρορυϊ]αϊίοη οὗ Ῥα]οβέϊπθ, ἱπμδθίησ (ἀοοογάϊηρσ ἰο Ναπι. χα. 29, 
δ δαϊ. χὶ. 80, δπὰ 408}. ν. 1) {π᾿ οοαβί οὗ {π6 Μϑα! οσταπθδῃ 68 

1 ΤῊΘ ορϊηΐοῃϑ οὗ 6 Θδυ] ον {Β6ο]ορίδη8 νν "ἢ τοίθγοπος ἴο (ἢ 6 πδιϊοπ8 
οἵ ὐδπδϑῆ 8.6 10 Ὀ6 ἰουπάᾶ ἴῃ Βοοσολαγέ, Ραὶ. ἱν. ο. 86, Πεϊαηα, ῬΑ]. 1}. 
Ρ. 188 844.) δηὰ Μεολαεῖϊβ, ϑδρὶοῖ]δρ. ἰϊ. Ρ. 9 δαᾳ. 

2 Το ρου χχίίοβ ἀγΘ οπηϊ θα ἴῃ {{|8 ρῬΆ5888 66. 
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8πἃ {πὸ ὈΔὴκ οὗ Π6 Φογάδῃ. Τῇ (ΠΟΥ Ῥοββθβϑβθά {Π6 θϑβίθσγῃ 
δα ννεβίθσηι βοσγάϑγ-ΪδῃἊ5 οὐ {π6 “απ οἵ (ὑδῆδδη," ΡΥΌΟΡΘΣΙΥ 80 
(4116 4 (088. χὶ. 8), ν]Ζ.7 {Π6 ἸονΤῈΥ ργονποαβ οὗ [πΠ6 σου ΤΥ, ὑοίῃ 
οἢ ἴδ ἔγομίθσ ἀπα οἡ {Π6 σοαϑὲ. Τθογ Ποϊά “ὁ ἢγ8έ, [6 ᾿νΘβίθυῃ 
απ οὗ [Π6 Φογάδῃ, 85 (ᾺΣ που νγαγὰ 88 ἴο 6 θα οὗ (411|66, 

ἱποϊπάϊηρ [86 σοι Υ ΚΑ ΌΪΥ ναγ ἀηα ἔογ]9 απ 48 ἴῃ [Π6 ν᾽ ἰθὺ 
οὗ {πὸ οτγάδη, ἀηα, ϑέσοπαϊΐν, ἴπ6 οοαβίβ οὗ [πὸ Μοαϊτοσγηθδῃ 
868, (Ευαϊά, Οἀεϑοι. ἃ. Ὑ. [βγ. ᾿. ρ. 281 564ᾳ.) ὅ868 αἷβο 
δεγίλεαι, κ. (68. }. ἃ. 18:. ρ. 161. 
ΤΙ “τι ϊέε6 (ΗΠ 168, ΠΕ ἀογῖνοα ἔτουι Ἵ επῃ. χ. 15,) 

ἀν ὶῦ 'ἴπ ΑΡγδμδηλβ ἔἰπλθ ἰπῃ (8 σου ΠΥ τουπα Ἡθῦγοη (θη. 
ΧΧΊΠ. ὃ 844.) Χχν. 9 564.), 88 αν δου νγαγὰ 88 Βθουβῆθῦθα (η. 
ΧΧΥῚ. 84, χχΧΥΪ!. 46), πὰ ὁπ [16 δθ1ὴ6 τῃηουπίδ! 8 ἃ8 (Π6 «ΓΘ ιι81068 
πὰ Ατηογῖῦοϑ.Ϊ ΖΔ ισαϊά (αἴ βϑαργα, Ρ. 281) ἀδβοῦῖθθβ {π6 Η 068 
85 ἀν Πρ πῃ 1Π6 νά ]16γ, 'ῃ σοπέγϑα ἰϑεϊποίίοῃ ἔγοιῃ ({Ἰ6 ΑἸπου 68, 
ψὴ0 ἀν δ οὐ 86 πιοιπίαϊ 8 δῃα σογογηθα ἔγομη {πθ μαοῖρὶίϑ: 
δα ΒΌΡΡΟΒα6Β {πα ΠΟῪ ὙγΘΓΘ 1658 σγαν κα ἐπδη {Π6 ἸαἰοΣ, ἀπ δὶ 
8η οανἷγ ρογοα δθοϑπηθ ᾿ποτὸ γοβπθα, δηὰ ᾿ἰνϑα ἰῃ νυν} ]]-ογρδηϊζοα 
ΟΟΙΠ ΠΣ Π}ΐ 0168, ἩΥΠΠ ΡΟΡΊΪΑΓ 8586 ΠῚ}}168β. Βα {86 βιρροδίτοη {μαΐ 
ὝΠΕΥ Ἰγοὰ ἴπ [Π6 νά] |6 γ5 18 ποῖ οΪυ νιτμουξ ονϊάθησθ ἐὸ βαρροτῖ 
ἐξ, Ὀαΐ 15 ΠΟΠΙΓΑΥΎ ἴο [Π6 ΘΧΡΙΓΘΒ8 βίδίοτηοπί ἰπ Ναηι. χα. 29 δηά 
«“΄οβ8ἢ. χὶ. ὃ τδλ ἐπον ἀσγοὶῦ ἀροῦ {Π6 τηοὰηίδῖπβ. ΝΟΣ 18 {Π|6τῸ 
ΘΩΥ͂ δΔοοουῃηΐ 1π ἰΒίΟΥΥ οἵ {Π6ῚῚ στοαίοῦ σοβηθιηοηί. 
Τὴ ΤΠ υΐο8. (1) ἄννοῖ αὐ αἼθθομ (ΟΠδρ. ἰχ. 7, χὶ. 19); δἱ 

ΘΙ θη, π᾿ ἤογο, αἱ ἰοαϑὲ ἱπ 8.0} 8 {{πλ6, Ππ6 ῥσυΐηςθ νγὰ8 ἃ Η να 
(ἄξει. χχχῖν. 2); δῃά δὲ {π6 ἔοοι οὗἉ {Π᾿ὸ Ἡδυιηοηὶ ἴῃ {ἢ ἰδῃηὰ οὗ 
ΜΊΖΡΘἢ («}ο8}). χὶ. 8), ἴτοπι Β88]- Ἠδυτηοῃ ἴο Ηδιηδὶῃ (ὁ αάρ΄ 11}. 
8). [κ {1680 ποτγίμθυπ ρῥγονίηοθϑ ὑΠΟσΧῈ ἃσΘ ἑουγῃ8 οὗἁὨ {Π6 Ηἱἰν]68 

1 ΤΏ ορίπίου οἵ Ζοροπηι ον (Ὁ10]. ΑἸΒΪς. 1... 1 ρ. 258), Ξιραϊά (αἱ 
ΒΌΆΡΓΑ) δπὰ δεγίλοαι (ἃ. Β. ἃ. Εϊςοδί. ρ. 8). (Βαὲ ἐπ ΗΠ 68. δά 
ΒΡΓΘΔΑ ΠΟΥ ΑΓΒ 88 ἴδτ 88 ἰο Βοίμδὶ, σαηποὶ 0 ῥγονοᾶ ἔγοπι Ψψιυᾶροβ 
'. 26 ; οοηραγο πον ΕΒ. ὟΥ. 11. Ρ. 48, υπᾶον {86 ποτὰ 5. 85.111 1688 
ὁδη ἰξ Ὀ6 ἰηΐογτοα ἔγοια «088. ἱ. 4, 1 Κίηρβ χ. 29, 2 Κίηρ νἱῖ, 6, Πα 
8 Ρᾶτύ οὗἉ 186 Η Ε68, τ βοη Αγ ργοββοὰ ὈΥ {86 [8γ86]1{68, δ τοϊγοδιρά 
ἴο {Π6 ποτ δπὰ ἰδίϑη γοΐαρθ ἴῃ {Π6 ῥγονυίποοβ οὗἉ ϑ'γτίδ, 88. Βεγίλεαιι 
Ἐ Ο6βοῖ. ἃ. 18γ. ῥ. 1ὅ8, ἀπά ἃ. Β. ἃ, Εἰομέ, Ρ. 85) ἀπά νυ. ζοησονῖε 
Κόπδδῃ ἰ. ἢ. 191) πιδί ἰδίῃ; ἔοτ "ἼῚ 8 υθθὰ π᾿ 8 Ἰθόγα ὀχίβηἀοα 

ΒΘΠ86 18 [686 ῬΆ688ρ68 ἰο ἀθηοίθ {86 Οἠπϑδηΐϊίθα ρΌΠΟΓΑγ. ΟὐΟἸΏΡΑΓΘ 
86 ποίββ οἢ οἴδρ. ἴἱ. 4.---ὐ. Σοηφογῖα (Ρ. 191 5604.) 88 βιιονγῃ ΒΟΥ 
νυ δηἃ ἀποοτγίδπ μαννα Ὀθ6θη {Π6 ΟΧρίδηδίϊοηβ ρίνθη οὗἉ (818 ὨΆΠΙΘ. 



104 ῬΑΒΕΛΟῈ ΤΗΒΟΌΘΗῊ ΤῊΣ 9ΟΒΡΑΝ. 

Τοίδυτθα ἴο 88 ἰδίθ 48 [86 ἐΐπι6 οὐ αν (2 ὅδπι. χχῖν. 7). Τισαϊὰ 
(Ρ. 282) Ἔχρ] απ “ὩγἹ 88 πιϑϑηϊηρ “ οἱέψ- πιθη, ταθη σσο ἐΟ]]ονγθα 

186 τῆογα αυϊοῦ ραγβα 8 οὗ ἔγαάθ δῃ ἃ σοπητηοσοθ ἴῃ νγ6}]-ογρδηϊζοά 
ΘΟΙΠ 1168 ἃπα ἐγ ΗΠ θα ἔονγηβ, ἀπ ν᾿ ὯΟ Ὑγ6 6 Ἰπ ΒΕ ]Υ βοι16« ἴῃ 
Βυοἢ αἰβίγίοβ ἃ5 γθγθ υεϑὲ δἀαρίοά ἰο ἃ φαϊοὶ αἰέν 116, ἀμ ἔγομῃ 
{Π6 οαν]οδὲ ἔἰπηθ8 ἤανα ὕθθῃ [Π6 8168 οὔ ἢ 6 τηοβὲ βου βΐπρ ᾿π]απὰ 
ἴονη8. ΤΠ8 ἀθβοσρίοη, ἴῃ βοηθ στϑϑρθοΐβ, βιιϊϊ5 ΟἹ θθοὴ ὙΘΥΥ͂ 
γν6}}, θαξ ψ Β ίθογ 1 ἀρρ]ο5 ἐο {π6 τβοΐα ἐγῖθο πηαβὺ σοπηδίη πη- 
ἀβοίάθα ἔοσ σαὶ οἱἁ ἱπέοστηδίίοη. Νο βοῇ ἱπέδσθηςθ οδῃ ὈΘ 
ἄγανσῃ ἔτομι [88 πϑῖαθ ἜΓῚ; ἴοσ [Π6γ9 18 18 88 1Π{|{6 ϑυϊάθποο (πὶ 

ΓΙ ἰπ 186 Οὐδηδϑη ἰβἢ τηθαπέ 8 οοπιπιμηϊέν (45 ποαϊά δἰῆττΩΒ), 

48 {μαὲ ἩΓῚ πιθδηΐ ἃ υὐδίασον, νυἰιϊ ἢ υ. Πόπφονῖο (Ρ. 198) ῥγϑίθυβ. 
Ιῃ {86 ἰϑὲ οὔ ἐπ Οαπδδηϊειβῃ εαἶθο8 ἰῃ αοπ. αν. 19 8464.) [Π6 
Ηϊνι88 ἀγα οὐρα ἴπ ἐμ6 Ηοῦτον ἰοχί, Βαϊ ἴη τ6 ΠΧ Χ. ἀπά 
186 ϑατηατίνδε. Ῥοπίαίουοι {Π0Υ ἃἴὸ ἰ᾿ἰπϑογίθα δοίψθθῃ [86 
Οὐδπαδηϊῖθ8 δηά {1|6 ΟἹ γραβῃ 68. 
ΤΠ ΦῬεγίσφιίο8 (“5 72) ἃΥΘ ποῖ παιηθᾶ ἴῃ (ἀθῃ. χ. 15 διποηρβὲ 

186 ἀοϑβοοπάδηΐβ οὗ Οἴλπδδη, θαΐ 'π ἀἀθῃ. ΧΙ. 7 ἀπὰ χχχῖν. 80 
[ΠΟΥ͂ ἃΓ6 οἰαββθα Ὑἢ} (Π6 Οςπδδηϊΐοβ, ἃ8 {πΠῸ6 ἱπ Δ ἰδ η8 οὗἁ {Π6 
Ἰλπὰ ; δῃὰ ἱπ 411 {Π6 οἵ Υ ραββᾶρϑδβ, Ὑ} ἢ [Π6 ἀχοορίίοῃ οὗ ἔχ. 
ΧΙ, ὅ δῃὰ Ναπι. ΧΙ. 29 [ΠΟΥ τὸ ρμἰδοθά ἱπ {886 [186 οὗ ἰδ 
Οδηδβϑη τ ἶβι ἐγῖῦθ8. ΕὝοτα (Π15 Βεγίλοαι (2. (ἰ680}. ἃ, 18γ᾽. Ρ. 162) 
σΟΠΟΪ 468 {πᾶ| 1ὁ τᾶν ἤᾶγο θθθὴ δὴ ονουβισηΐ ὑπαὶ ἰδα ἰο {πὸ 
ΟΠ 589 πη ἰη (ὑθη. χ. 1 ; ἃ σοη͵]θοῦατθ ΠΟ Πιᾶ8 ὯΟ οΥἸ 08] ἔουῃ- 
ἀαίοη ἕο χοϑὲ Ὅροπ, δηά 18 ΔΙ οροῦμοῦ Ἰπργοῦ 86 ; (ΘΟ ρΑγα ὦ). 
Η.-. Κιωξ οχ ἴπι6 Θαυυ ᾿μΠΔ ᾽ Δ η18 οὗ Ῥδ]θϑπο, τὰ ἰ μα οἰ δαοῪ᾿δυ. 
Οιονίοκο᾽ 8 Ζιβοιγ, 1845, Η. 3 Ρ. δ2).. Τὴθ πὰ "γΩ 18. οΥ- 
ΤΟΟΌΥ οσρ απο Ὁγ Ηδηρϑίετιδενο (Βεῖίν. 11. Ρ. 186) 88 ἀδποίϊπρ 
ΓΒ ΥῊ ΣΝ Ὡὐδν (ΕΖοκ. χχχνῇ!. 11), ἱπλαδίἑαπίε οὗ (λ6 ἰαπά οἵ 

οὐδίασοο, ὁ ὧδ. ἴμοβ6 ψἢὸ ᾿νβὰ ἴπ ἐπ ἰϑνεὶ ΘΟΌΠΙΤΥ, δηα οοουρ᾽οά 
Ἐπθιηβοῖνοβ τῇ Δρτὶοα] το ἀηαὰ {Π6 τϑᾶσῖηρ οὗ οδί]θ. ΤῊ]8 
δχρ]απδίίομ, μοὶ 18 ααϊία ἴῃ ΒΑΥΤΉΟΩΥ ΜΠ 0Π6 τυ]68 οὗἁὨ [Π6 
Ἰαησιδρθ, ἰδ ΘΟ ἢγπθἃ ραυον Ὀγ θη. ΧΙ. 7 ἀπ χχσῖν. 80 (οοπ- 
ΡᾶΓΘ αἰβοὸ Ψυάρ. ;. 4, ὅ), ψβθγα 411} {Π|6 ᾿πῃδθιἐδη (8 οὔ {Π|6 ΘΟ ΠΕΣ 
86 αϊν!ἀ6α ἰπίο (απααηῖίο8, (ἰ.6.γ) [πο086 γγῆο ᾿ἰνϑὰ ἴῃ ἴονηβ δηὰ 
οπραροά ἴῃ ἔγϑάθ δῃηἀ οοιημλοῖοθ), αηα ογίζζίίθ8, (ἰ.6..) [Πο86 ψνῆΟ 

Ἰϊνοά ἴῃ νυν ]ασθ8 δηὰ οα {||ὸ ἰαπά, δια ἀονοίθα ὑποηηβοῖνθδ ἴο 
ἈΡΥΙσαΪ ΤᾺ] Ραγβα 5). [10 15 ΡΑΓΕΪΎ 4180 σοπμῆσπιθα ὈῪ “08}. ΧΥΊΪ. 
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1ὅ 564. ΠΟΘ ΠΟΥ Δ’Θ τηϑῃ οη6α, ἢ οΘομποχίοι Μὴ {Π6 Βορδιαΐπι, 
ἃ8 (Δ πδδη 68, γι ηο0 ἀννοὶὶ ἴῃ ΡΌΣΙ γι ἐδ6 υαἱϊογ-σοιμιένῳ, ἴ.6. 
ἴογ {Ππ6 πηοϑὲ Ῥαγί; 186 ρ] δίῃ οὗ ζοζγεθῖ, νυ οι τταβ ῬΘου ἴα Σ]ν 
δαάδρίθα Ὁ. σταζίηρ δηἀ ἀρτουϊέατο. Ηδποο {πὸ γί ζείίοβ, ἴῃ 
[6 ψΙΔΟΣ 86 η86 Οὗ 16 σγογά, οοπϑἰϑιοα οὗ 4}} {6 Οὐδῃηδαπῖΐοβ τ ῃῸ 
᾿ϊνθά ἴῃ ν]]αρθ8 δα (Ὁ]ονγοα ἀρυ]ο]ταγαὶ ραγδβυΐίδ ἰῃ ἀϊδεϊποξοη 
ἔτοτῃ {886 ψιο ᾿ϊνϑὰ ἴῃ ἔονγη8 ἀπά δηραρσοὰ ἰπ ἰγαάθ ἂπὰ οοπι- 
ἸΏΘΓΟΘ. ἴῃ {Π6 πη0Γ6 ᾿ἰπηϊ 64 86η86, Βονγανοῦ, ἰἃ γγ88 Δρρ δα ρᾶγ- 
ΠΟ] τὶν ἰο {π6 ἸΏ 1 Δ η18 οὗὨ [Π 6 ν]]Πρθ8 ἴα (6 ρ]αίπ οὔ} οΖσθαὶ.1 
ΤΙ Οἰγσαϑλιξο8 (δ) 3) ΔΘ τη ηοηθα 1688 ἔγθαυθηῦ Υ ἰῃδη 

ΔΗΥ͂ ΟἿΟΣ οὗ {π6 Οὐαπδδη 5ἢ} παϊΐομβ. ΤῊΘ ΠΑΠῚ6 ΟἾΪΥ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 
πῃ. χυ. 21, δαί. νἱῖ. 1, δῃὰ “οβ}ιν. χχὶν. 11, ἔγοιῃ ΒΟ τγ9 
ΤΩΔΥ ἹΠΙοΣ ἐμαὶ [ΠΟΥ ΟΙΘ ἃ ὙΘΙῪ 8118}} ἰσῖρθ. Ασοογάϊηρ ἴο 
708}. χχίν. 11 1Ππ6ὺ ἄνγϑὶὲ ἴῃ Οαπάδη ργόροσ, Ὀαΐ 1 18 1 ρο5510]6 
ἰο χ {μι ὶγν βθ. {θη 8 τηογΘ δοσιγαίοϊγυ. ΤῈΘ οοπ]δοίαχο πο ἢ 
ωαϊά (ρΡ. 218) [ιὰ8 τοροδίθα, μαὶ {π6 ἴοι ογροϑα ἀοσίνοα 
1.5 ἢΔΠ16 Ότα {86 (ἹΓρΡΆΒΕ 68, Β45 Ῥθθη ρχγοπμοιπορα ὃν ἤἰοίαπά 
(ΡᾺΑ]. ρ. 188) ““ἰο τεβὲ οῃ ἃ φυββεϊοηδοϊο ουπάδιοη." δ μδοῦϊιϑ 
δΆΥ5 ὑπαὺ (Π8 ἰόντ νγ88 βιζαδίθα ἴῃ {Π6 15π4 οὗἉ ΟἸ]οδά (ΠΟ ραγθ 
(Οὐφϑοόπῖιι8, [Πι68. 1. 800.) ΝΙΟΓ 8 {676 ΔΗΥ ιἰβίοσίςαὶ ουϊάθῃοθ ἴῸΓ 
1116 ΟΥΠΕΣ δβϑοσίίοῃ οὗ Ζισαίαά, {πᾶ 186 πᾶπιθ Οἰγσαδ᾽ιὶ τνὰβ ῥτο- 
ὈΑΌΪΥ Δρρ θα ἰο 116 Οδῃδδηβῃ Κίησάοπι, ΒΟ 18 ς4]164 ἴῃ 
08}. χὶ. [86 Κίησάοιῃ οὗἩ Παξον. 

Τη6 Αὐμοσῖῖθ8 (Ἰ}2).ΜΝ} ἀννοὶῦ, δοοοχαϊηρ ἴο ΝΠ. χὶ!. 29, )δπὰ 

“[οΞἢ. χὶ. 8, ἴπὰ [86 πιοιληίαίη8, ἀπ πιαβὲ σΟΥΔΙ ΠΥ ἤᾶνθ ὈθΘη {9 
στοαίθϑί ἃπὰ τηοϑῦ ΡΟ ΘΥᾺ] οὐὗἨὁ {ῃ6 Ὡδίϊοηβ οὗ δηδδῃ ; [ῸΣ ποῖ 
ΟἾΪΥ 8 {Π6γῸ Π0 ]18ὲ οὗ {μ6 (ὐδῃδδη 18} ὑσὶ θ65 τΌτὰ υν ἢ] ο ἢ ἘΠΘῪ 
8Γ6 Οὔ64, Ὀαΐ ἘΠΘΙΣ ἤδηθ 18 οἴδθη 864 ἴο ἀθποῖθ ἔπη 6 (δῆδϑη- 

1168. ὉΠίνοΓΒΑ Υ ((οη. χν. 16, ΧΙ ν 1}, 22 ; “088. χχίν. 18; δυαρ. 
νἱ. 10; 2 ὅδ. χχὶ. 2; 1 Κίηρβ χχὶ. 26; Απιοβ. 1ϊ. 9; ΕΖϑκ. 

χυ]. 8.) ΤῊΪΒ 18 αἰβὸ δυϊθπῦ ἔγοπι ὑπ6 ἴδοι {μαῖ, ΒΒΟΡΕΎ Ὀοΐογο 
189 {{π|ὼ οὗ Μόοβο8, {Ποὺ σοπαποσθα Πὸπι ἐμ0 ΑἸηπιοη 68 δπὰ 

Μοδρθῖζοβ 411 (η6 σουῃευ μούνη [ῃ0 Ατηοη δηα {πθ «4ΌὉ0Κ, 
Ὑ ΒΙΟὮ ΠΔα ΡΓΘΥΙΟΌΒΙΥ θ6Θη ἴαθη ὈΥ {Ππ6 Ἰδἰίοῦ ἔγοτῃ ἐμ6 Βρἢδΐτη 
(Νμι. χχὶ. 26; Ψυάρ. χὶ. 18----26), ἀπά οαπάοα ἔνο ἰαῦρο Κίηρ- 

1 Σεωαϊά᾽ 8 ποιϊοη ἴμδὲ [μ6 πδπῖο ῬογὶΖΖί θβ ἴῃ {80 οαπίγαὶ ραγίβ οὗ (80 
Ἰληἃ ΔΡΡΟδΓΒ ἰο ἢανο Ὀδ66η 1πιογοβδηροαθὶο τσ ῖἢ Οὐέξέῖπι, Ἡ ΌΙΟΝ Ὧ88. 8 
ΒΙ ΠΊΠΆΥ πιοδπίηρ,, 4068 ποῖ γοϑὲ Οἢ 8} ἰδίου αὶ ἰοαπάδίϊοη. 
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ἀοπιβ π ΟἸἰοδά δπά Βδβῆδη, νοῦ τοῦθ ον γον ΟΥ̓ {116 
[8γ86]1088 πάθον Μοβοβ (Ναι. χχὶ. 24, 88, χχχὶ!. 88, 89 ; θοαυΐ. 
1. ὃ, ὥς.) 448 ΘαυΪΎ 88 [86 {1π|6 οὗἩ ΑΡγδμᾶπὶ ἴΠ6Υ οονογοά [86 
τποὰηΐδῖη8 ἴῃ {π6 βου ἢ οὗ (δ παδῃ 88 [ἊΣ 85 116 Ποδὰ 88 ((βῃ. 
χὶν. 7, 18), Δη4 Βοηῆσα {π686 τρουηΐδὶ8 ἡ ΓΘ οδ] 16 ἃ {πΠ6 τηοὰη- 
ἰϑἰη8 οὗ {Π6 Ατμοσῖίοβ (θ θαΐ, 1. 7, 19, 20, 44.) Ετοια {18 ροϑβὶ- 
[ἴοη ΤΠΘΥ 506 1ὰ ἴὸ αν δχίθηαθα ὑποὶσ -σονθγημπηθηΐξ ΟΥ̓ ΟἾΝΟΣ 
{10 68, ῸΓ ἴῃ “088. ν. 1 τγϑ τϑαὰ ΟὨ]Ὺ οὔ [6 Κίπρβ οὔθ Απλογῖῖε8 
ὁ ἴδ6 τροπηίδίη8, πὰ {π6 Κιηρβ οὗ 186 ὐδηδδη θ8 ἴῃ ὑΠ6 Ρ]81}8 ; 
δῃά ἴῃ «08. σ᾿ ὅ {π6 Κίηρ οὗἁἉ ὙΦ΄ Θγυϑδίθιω, νν αΙΟἢ τγᾶ8 ἱηΠαρὶ θὰ Ὁγ 
ὁ} θυ δ᾽068, ἰδ Το Κοπθά ἃ8 ὁμ6 οὗ ἴπη6 ἔνθ Κίῃρβ οὗ {11|ὸ Ατηουῦῖοβ 
ὙΠῸ Ὀοϑίοσοα (Ἰθδο ἃπὰ γγογο ἀοΐθαίθα γ ΨΦοβῆπα. Μογϑουϑγ, 
{Π6Υ δά Βργθδαὰ που νναγαὰ δὲ Ἰθαβὶ ἴο {Π6 σϑπίγα οὗ {π6 ἰαπά, [ῸΓ 
{ποτ ἴπογ αἴοσννασ 8 ἰοσοθα {π6 ΤΠ δηϊΐα8 ἰπΐο ἴἢ6 τποιι δ] 8 
(Ψυάρ. 1. 84 564.}, 1188 [861 ΒΟ στη ΠΟΙ ΘΓ ὀχίθηαθά ἴο [Π6 
ΒΟΟΙΡίοη βίθρϑ οἡ ἴπ0 βου ἢ οὗ ἴΠ6 Πεδά ὅϑα, δῃὰ ἰο Ῥοϑίγα ἴῃ 
νὰν Μυβα (Φυάρ. 1. 86). (Οὐδδοηῖιι8 ἰγᾶςα68 [ἢ 8 Ὡδη1Θ ἴο {π6 Ἰοϑβῖ 
νογά ἽὮΝ αἰαἰΐο, τ20η8 (1168. 1. 122); Μενίδμοαμι (2. 1686}. Ρ. 

1601), Ειραϊά ( Ρ. 2719), τϑέ (Ἑςομο. 8. ν.}, )ηα ἄμγέξ (αἱ βιρΓα, 
Ῥ. δὅ4) Ἄοοπποοί [ἡ ὙΠ νον δ6 ἴοὸρ (18. χυϊϊ. 6, 9). «ισαίά, 

ΔΟΓΟΓΟΪΠΡΙΥ, ΒαρΡΟΒΘοΒ {μαῇ {πΠ6 (Δ ΠΑ Π 68 ΔρΡ 164 [Π6 πᾶπιθ ὈΟΓἢ 
ἴο 186 ἴορβ οὗ ἰγθθ8 δπὰ {Π6 βιπιπιῖβ οὗἩ πιουῃίδ!8 ἢ {Π 61 
ςΔ31168, δἀηά ἐπαὶ {π6 νογὰ Απηουλίθβ πλθϑῃ8 “ὁ [Π6 τῃηουη δίῃ 66 8, 
ΟΥ ΠΡ ϊαηΐ8 οὗἨ [Π6 τηουπηΐαϊη8. ΟἿ {18 μγές (Ὁ ΒΌΡΓΑ) 
ΓΟΠΊΑΓΚΒ ὙΠῸ ρΓΟΡΔΌΠΠΥ: “ἦΡὰϊ 48 ἐπθ ΑἸλοΥ 68, γῆ 0 ὍΘΓΘ 80 
ΜΟΙ Βργθδα, σλῃποῖ ΡΟΒΒΙΟΙΥ πᾶν σοπῆποα {πο πιβαῖνοβ ἴὸ [}6 
σΑσαμληϑ οὐ ΒΌΠΠ108 γοΥ ΓΙ 68 το ἴ α1ι, 1 18 ΠΠΟΥΘ παίαΓΑ] ἴο Κορ 
[0 {π6 ῥτμαἶνο ταθϑπίηρ οὗ πο νοῦ, πὰ τοπάοσ ἴὑ ἐλθ ἰοίψ, 
λϊὶσλειοισονῖης. π᾿ ἃ 5[γαῖ αν τηδηηθῦ, ἢ γϑέ ἴῃ 1118 8114}} ἀϊς- 
ΟἰΟΠ ΤΥ, ἰἴη δααϊκίοη ἴο {Π6 πιρδπίηρ αἀισοίἰθν8 ὁπ ἰλ6 βιιπιηεὶ, τα Ὴ- 
(ἸΟΠ8 480 ἃ8 ργοραῦϊο : “186 σίσαπίϊο, λίσλ-δονη ρεορῖο." 
ΠΟ ϑεδιιδὶἐ68 (12) ᾿ιδὰ {πΠοῖν σΘη ΓΆ] ροϑι οι δὲ «ΘΓ 88 θη), 

(Π6 ὉΡΡΘΓ ραγὶ οὗ ν οι, βἰτααιθά οα Μοιῦπς Ζίοῃ, τγᾶβ οδ!]ϑά 1ῃ9 
ἔοσίγοβϑ οὗ οῦυβ. ΟΥ̓ {Π18 {ΠΟῪ ταδὶ ἰδ ποα ροββϑβϑίοῃ {1}}} {ῃ9 
εἶπ οὗ Ι)λαν!ὰ (2 ὅδιιη. ν. 6--- ὃ). Ασοογαΐϊηρ ἴο οἰ ρ. χὶ. 8, {Π6 } 
866 1Ὼ 8130 ἴο Βανο θχίθπαβϑα ἤιγ ΠΟΥ ἑονγαγάβ [86 ποι. 

Υ. 11. Φοβίυαᾳ ἢγβι ἀππουηοθβ νμδὶ 18 ΔΡουϊ ἴο οσοὰΓ : “ Βε- 
ΠοΪ]ἃ 1π6 τὶ οὗἩ [86 σονοπδηὶ οὗὨ 86 Τιοτὰ οὗἁὨ [πα ψ]10]6 θαυ ῃ 



ΘΟΗΑΡΤΕΒ 111. 7---17. 107 

Ῥαββϑἢ} Ὀοΐίογα γοῦ ἰηΐο Φογάδη.᾽ γα 5 ἡπν τπουρῇ 8βθρδ- 

ταῖθα ΠΌΤ ΓΥΥΎΞΙΤ ἸΝ ΌΥ ϑαξορῖ.-ΚΚαίοη, 18 Πϑυθυί Π 688 ἄορθη- 

ἄοπξ ἀροη ἴξ, ἀηά οοηποοίθα ἩΠ ἴδ ἴῃ 1Π6 σοηϑίταςε 9ἰᾳῖ6. Βαυὶ 
88 [ἤΘΓΘ ΔΓΘ ἴῃ ΤΟΙ ΠΥ ΤΟΣ ογάβ ἤογο ἀθροπμάθηξ οἢ. 9Π6 8 ΠΟ ἢ Υ, 
[86 βγβὲ ὕνγο ἃγ6 ἀγαῦγῃ ΠΟΤῈ ΟἸΟΒΘΙΥ ἰορϑῖθο. 80 88 ἴ0 ΘΧρυ 88 ἃ 
βῖ Πρ] 1άθ8, ἃπΠα γα βρθοίδ! ]Υ ἀθβηθα ὉΥ ῃ6 δγίϊο]θ, τη ἢ118ὲ {}6 
σοπηθοῖίοι δοίνγθθῃ ἴπ86 ΒΘΟΟΠ ΤηΘΙ ΘΓ οὗἩ ἴπΠ6 οοῃϑβίσαος 8[δθ 
τ τ- γγπῸ) ἃηἀ {π6 βτϑί 8 βίδοκοπϑὰ ἴῃ οοπβθαιθποθ [Ι͂}η 
ΒΌΘὮ σΆ868 6 σΘΠΘΓΑΪ πα {παΐ, ἰπ οΟΥοΣ ἴο Ῥγονθῃΐ ΟὈΒΟΌΓΣΙΥ, 
ΘΙΠΟΡ [86 ρονογηΐηρ που 15 ΤΟροαίθα ἴῃ (6 σοῃδβίγιοϊ 8[αῖθ 
(θεαῖ. ᾿χ. 9), οὐ [π6 {π|τὰ ποῦῃ 18 βοραγαϊθα δηᾶ ἀραΐῃ αἰζδομϑά 
ὉΥ ὶ σΟΙΡΑΙ Ζισαϊά, 1,Θ ἢν. ὃ 29] 8, ἀπά 292 Ὁ. ΤῊ 8, μον- 

ον, [48 ποὲ Ῥθθῃ ἄοῃθ Πϑῖ6, 88 ἔῃ 6.6 γγ788 ΠΟ ἔδανγ οὐ αι δίρσαγ.1 
Τῆς ἴογπι δρρ 64 ἴο οὐ, Ἰωμοτὰ οὗἩ π6 ψνβο]6 ϑαγί ἢ, 18 ὙΘΓῪ ἂρ- 
ῬΤΟΡΓΙΑΙΘΙΥ οἤοβθῃ [Ὁ {π6 ρατροβο οὗ αυϊοίϊηρ ΘΥΟΥΥ ἀουδὲ δπὰ 
ἈΡΡΓΘἢΘηΒΙΟη οὗ {π6 πδίυγαὶ ἢθαστῖ. ἀαἰυΐϊη Πα8 ΨΘΥῪ ΤΌΓΟΙΌΙΥ 
οὐϑοσυϑᾶ : “ἐ Βϑοδῦβο ἴπ6 {πτηρ γγα8 αἰ ΠΟ] ἴο Ὀο]Ιονα, “ οβιπα 
αἰγθοῖβ [86 τηϊπά5 οὗ (π6 ρϑορὶθ ἴο ἃ δοῃβιἀθγαίοῃ οὗἨ [Π6 βοῦο 
οὗ ἀοά, ὈΥ πο 4}1 αἰ ΠΟ} 0168 ἀγα ονοσοοηθ. ΕῸΓ [86 {Π]6 ὉΥ͂ 
ψ ἢ (ὐοά 15 ἀἸϑεϊ συ θηθα Πογο, Ζογά ὁ ἰλ6 τολοῖο φαγίδ, 18 Υἱὸ 
οοἷἀ οχργοβϑίομ, ὑυὰῖ θχδ] 18 ἢ8 ρονογῃμηθηΐ οὐ Γ 81} {Π|6 6] απ 8 
οὗ τὴ6 σψουϊά, ἰῃ ογάθ {πὶ {Π6 18γ86}}068 τηᾶγ Ὀοίΐονο (Παϊ, βῖποβ 
8688 ΒΠ4 ΥἵνοΥβ ἃσὰ ϑ0ν]οοί ἴο ἢ18 δ! ποῦ γ, [ἢ 6 τταΐοτβ, ἐμουρῇ 
ἸΙψαϊά Ὀγ παίαγο, νΜ}}}} ϑίδη,, ἃ8 [που ρῇ 50114, δἱ ἢ͵]8 ποά." ήαδῖιιϑ 
ΤΑΆΚΟ5. ἃ 512 }18Ὁ σι Υκ, ὙΠ γθα8 ἴΠ6 ποο]ορίοδὶ οὐ 168. οδπ αΪ8- 
σον Ρ ποίμίηρ ἱπ {Π18 ἀοβου ρίϊοη οὗ (οα, Ὀπὲ 1Π6 τηᾶτκ οὗἉ ἃ 
Ἰαίον ροτίοά (2}3Ζατιν6}}}, ΟΥ ἃ ἀδραγίασο ἔγοπι ὑπ θοῦ τ 1685 οἵ 
(Π6 ΕΙολίϑί8 ἀηπὰ ὡο)ουΐδί8 (106 Ῥγοίίο, Ἐλη]οϊζαηρ, Ρ. 287), ἀπά 
Πᾶνα πὸ ἰάβα οὗ 118 δοίιδ] πηθδηϊηρ.---Ὑ 6 ἃΓ6 ποῖ ἴο σοποὶπάθ 
ἔτοπη ΥΤῚΞ ΞΡ Ἣν [δα {Π|0 ῥυἹοδβ Ῥ85864 δ᾽ ὁποθ ψ ἢ 186 

αὐκ οὗ τ οονθπαπὲ ἴο {Π6 Ορροϑίίθ 8146 οὗ ἴῃ σῖνϑσ, ὙΠαβθ 
ΟΣ 8 τασϑὲ θ6 Ἔχρ]αἰπϑά δοσογαΐϊηρ ἴο {Π6 τηογῦο ἀοία!]οα δοσουπὲ 
σίνθῃ ἴῃ ν. 8, 15, ἄς. ; Βογα {ΠΟῪ ΤΠΘΓΟΙΥ ᾿πά σαί [Π6 ῥγοίθοίοη 

1 Μαερῖιια, Ὀγιιδέιιδ, ἀιὰ “. Βιυκίον (βίον. ᾶγο. 10θα., Ρ. 21) Ββᾶνθ 
ΔΙ οροί μου ογσαὰ ἰπ ΒΌΡροβίηρ {μαὶ 'μϑ νυ ω. ἿΝ ν.211. ἼΔις 18. (0ῃ- 

ποοίβὰ ὈῪ δρροβί(ΐοπ δπὰ δβυπάοίομ, δῃηα ἱμογθίογο (ῃ6 δυκ οἵ ἐδο 
οονϑηδηί ἰβ 68164 (Π6 [,ογᾶ οὗἩ 186 νν 016 θδγίῃ. 
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ΜΉΘ ἢ. νοῦ ἃ ὃ6 αθβογάδα ἰο 18γ80] ὈῪ {11 αὐὶς οὐ [π6 οονθηδηί, 85 
186 Βγιηδοὶ οὗ [πΠ6 ργθβθῆοθ οὗ {π6 συ] ον οὗ {π6 ψνβοὶο δαγίῃ. 

Υ.12. Τῇ οομμμδηα ἰο οἷθοῦ ὑνγοῖνθ τ, Οὴ6 ἴγοτη δνϑὺν 
106, 18 ποῖ οὔ οὗἨ ρ͵δοθ ἴθ γθ, ἃ8 Μιαϑίνβ ΒΙρρΟΒ68Β:; ΠΟΥ ἀο068 ἰΐ 
Βιρροτί 0Π6 ἀϑϑαπιρίίοη [Πα {Π6ΓῸ ἡ ΓΘ ἴνγο οὐἹρίηδὶ ἀοουπιθηί8, 
85 αιΐυδ ἀπὰ ἰϊολλογη ἴλθογυ. Αραΐῃ, 1 πὰ8 ποΐ ογορῦ ἴῃ Π ΓΘ 
ἤτοσι σἢδρΡ. ἱν. 2, [γοῦρ᾽ι Δῃ Ονουβισηῦ οα [86 ραγὶ οἵὗἩ δὴ δηοϊθηξ 
σΟργ]δῦ, 85 Μόψον (αἴ βαργα, Ρ. 841) σοῃ]θοί ΓΕΒ ; ΠΟΙ, ἸΔΈ}, 18 
δ ῥγόθα0]6, 88 ἅδονον ἀπὰ Μαιιγον'" 58γ, {Πππᾶξ “ [μ6 Εἰἰβίοτίαῃ νγὰϑ8 

αὐοαῦ ἰο παιγαῖο δἱ σῆδρ. 111. 12 544.) γμδὺ 18 αἰζοσννυ 8 ἡαγταίθα 
ἴῃ ΟἾΔΡ. ἰν. ὃ--- 9; δαϊΐ, αἴζον ἢ ἢδα νυ εθη ἀοννῃ [Π6 ΘοΙητηδηά, 
αἰϊογθα ἢ18 ρ]δῃ, δπα γϑϑαμηθά ἔμ ἐπγϑδα συ] ἢ π6 πδα ὈΤΌΚΘη 
ΟΥ̓ δἱ ν. 11, νη ποαΐ, πονγανοσ, ογββίηρ ν. 12. ὙΠΟΥΘ 18. πὸ 
ΤΘΆΒΟΠ ὙΓΒΔΙΘΥΟΣ [ῸΣ δἰ θαϊπρ βυοῖ Ογρου Ὁ] 688 ἰο {Π6 ἢ18- 
ἰοτῖδη. Τὴ σοτμτηδῃά 18 τοροσίϑα ἴῃ {Π18 ραςθ, Ὀθοϑι86 1Ὁ Ὑ788 
σίνθῃ ὈΥ «“Ψοβϑυδ αἵ {Π15 {ϊπι6; ἴοσ {Π6 αἰδοϊίοῃ οὗἉ ὕψοῖνα ἤθη ὮΥ͂ 
116 Ῥθορ]θ νου ]ὰ ἤᾶνθ Ὀθθη ἱταροβ810]6 νυ 1]δὺ ΠΠΟῪ γγοσα ογοββίηρ, 
{πουρἢ, δἴζου [ΠΟῪ τνογθ Ἵἤοβθη, “οβιπα οου]α Θα8}}ν δσρ] δίῃ ἴο 
{86 πὶ, 1188 86 τϑϑὲ ΓΘ ραβϑίηρ ΟΥΘΥ, ἡγμδὶ {ΠΟῪ ΘΓ ἴο 40. 
ΤΆΘΥ ἅτ ἰο ΡῈ εἰβοίβα Ὀγ {πΠ6 Ρθορὶθ, ἢγβί οὗ 4}1 (μαῦ ΠΠΘῪ ΠΊΔΥ 
δοῖ 88 {ΠῚ ΤΟργοβοηΐδίνοα, ἃπὰ 6 ὙΠ Π68565 οὗἩ ἐΠ6 τη 6}68 
Ψ]ΙΟΝ ἅτ δρουΐ ὁ Ρ6 ψγοῦρ]ῦ δὲ ὉΠ 6ῖν ραββαᾶρ ὑῃχοιρῇ {16 
χἶνοῦ. ΤὨΘ ρα 818 18 ΠοτΘ ἰδ προη τ,» Ὅροι {86 ἐὐπιθ τολόπ 

186 οἸοοίίοη οὗ {Π6 πιθῃ γγᾶβ ἴο ἴδϊζθ ρἶδοβ. ᾿ΎΒΟ Πἴογαὶ Τορ τ οη 
οὗ {6 οοπηπιδηα δ οδδρ. ἱν. 2, νι Ποὰΐ ΔΥ ἱπαϊοδίίοη οὐ [ἢ 8 
πη ΠΘΩ ἰδ νγὰδ ρίνθῃ, 18 ΘΑ5:} Υ ΧΡ] αἰ πο ἔγοσα {ἢ 6 δ᾽ Πρ] 1Οἱ 
οὗ [6 Ηθρτονν 8ι}]6,), 1 ἢ 16ἀ ἔο δ δχδοὶ στϑρϑιοη οὗ [86 οοτ- 
τηϑηα ἴῃ {Π6 ΥΘΙῪ β81ὴ6 Ὑν σ8, ἴῃ ψ ῃ]οἢ 10 τγὰ8 Εγδὶ ρσίνθη ἴῃ 
οδδρ. 11. 12, Ἰηβίθδά οὗ δὴ ἱπάϊγθοῖ σϑίθγθποθ ἴο 1Ὁ ἴῃ βιοἢ νοσὰβ 
88: “6 [86 ἔγνεῖνθ πῃ ΠΟΠλ γ6 ἢν οἰ οβθη, ἰδ κιησ οη6 ΠΌΙΩ 
ΘΥΘΙῪ ἰὙἸ06. Οὐοπιρατα Πάυονπιοξ, ἘλΗ]. 11. 1. Ρ. 14. 

Υ. 18. Απηοιιποοπιοπὲ ο ἐδι6 σοπιΐπρ πυϊταοῖθ : “ ΥΥ̓ ἸΘη [Π6 50]68 
Οὔ ΊΒ6 ἔδοϊ οὗ [Π ῥυἹϑϑίβ, γνο Ὁθαῦ ὑμ6 δὲῖ οἵ [86 οονθηδηῖ, 8}4}} 
γοβί 'ἴῃ {πὸ νϑΐοτβ οὔ {Π|6 Φογάδῃ, [86 τναίϑσ οὗ ἴῃ6 “ογάδη ψνὰϊοὶ 

βονβ8 ἀονῃ ἴτοσλ ἀθονο 81Π4}} Ὀ6 οσαϊ ΟΥ̓ Δη ἃ τϑῃιδίη βίδπάϊηρ ἴῃ ἃ 
Βεδρ.᾽ Γγ2}» Δρβοῖπαὶ, (ο Ὧ6 οαλ οἵδ, 80 ὑπᾶὶ πὸ τροσθ νγδῖοσ 

ἤονβ ἄογγῃ ΠῸΠιὶ αῦονθΌ0 Τὴ τηθδηΐηρσ αἰβοϊ ἀθηΐιγ, οΥ “86 
ννδίϑυβ 5}4}} ραγί," 18. ποῖ δΔἀπ|15510]6 ἃ8 [Π8 τϑπάογϊπρ οὗ ΌΔΆΡΝ 

2 “ 
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μ Βῃου ά ἐπθη μάν ἴο ΒΌΡΡΪΙΥ ““ ΠῸπι ἴΠ6 τναΐθσβ Ὀ6] ον} δἴδεγ 
[Ὁ πὲῆνα ὉΩΠ 8 Ἐ Μασ [88 αρῦθ; ΤΠ6 Οσὰ8 ὨΥΔΣ 

νδη θα ε ἀοῆπα 16 πρόσθ πα αίθὶυ, ἰοῦ 775» τρουϊὰ Ὀ6 τη ΐ8- 
ὈΠἀοΙβίοοα 85 ἀθποίϊηρ [6 σοπλρίοίθ ἀγγἱρ πρ, ΘΠ ΠΙ 1] δὔοη οὗ 
[η6 τγαῖθσ. 7818 τλοσ τηϊηαΐθ οχρίδηδίοη, μονγουοῦ, [Π|6 δα ΠΟ 
[88 ρ]αοοά αἴτεον 8 νϑυρ ἴῃ {π6 όσα οὗ δρροβιξοῃ, δπα {ππ8 [859 
σίνθῃ ἃ Ῥορίϊοαὶ πρθ ἰο {ῃ9 ψμοΪ6 ροσῖοά. Τμὸ ΣΧΧ, δηὰ 
Ῥεΐσ., ἀνιᾷ τηοϑὲ οὗὨ [Π6 σοιηπιθη δίοῦθ, ἄᾶνθ ονουϊοοκοϑα [118 σοη- 
βἐγυοίΐοη, ἀπ, ου ἐ88 βαρροβίϊΐοα ἐμὲ χοῦ Ἢ ὈΣ ἰ8. 186 
Βα ͵ οοῖ οὗἨ [86 ποχίὶ βθῃίθῃςθ, δᾶνο δἰ ΠΟΥ ΔΙΡΙΓΓΑΤΙΥ ΓΑ Πβροβϑα 
186 οοραΐα Ἵ Ὀοΐοτθ Ὑτονν ἐ.6.. ἰοξ 10 οὐδ ὈΘίΌΓΘ ὙΤΟν» πα βὰρ- 

ΡΠ Θά ἴε Ὀοίογθ ΣΎ Γν ΟΥ Βᾶνα ὀοχρ]αἰπθὰ ἴδ ἰο Ὀ6 ἐμ6 βῖσπι οὗ {ῃ9 
ΒΌογαἸηδίθ οἴδυβα, 8Δη4 τοραγάθα “Ὑ ὙῚ ὉΎΔΤῚ 88. ποιηϊπαεϊνθ 
ΔΌβοϊαίθ. ΤΠ Ολαίάοο, ἴῃ6 Αγαδίο, απὰ Ζμίλον, Ὠονγονοσ, μᾶνθ 

ΓΟΠοΓρα Σδ σοΥγϑοῖγ, οχοορύ {πὲ {Π6 ἰ48ὲ ὕνγο, 1Π ΟΥο ἕο τη8Κο 
1Π6 τλθϑηϊηρ' ΤΊΟΓΘ ρΪαῖπ, πᾶν ἰθῆδ ουἱ ΚΤ] Ὁ- ΟΥ̓ [86 οοτὰ- 

τηοηίδίοσβ, Μαδβῖμδ ᾿ϊπι85 αἱ ὑπ6 οογτϑοῖ ὉΡΡΉΟΝΙ ναὶ ψηβοαῦΐς 
ῬΟΒΙ γΟΙΥ ἀθοϊαγίηρ Ἀἰπη56 1 ἴῃ 118 ἴΆνουΣ.--- ΤῊ τορϑυΠοη ἴῃ (0]] 
Οὔ Π6 ἀοβοχρίίοη οἵ 6 ῃονϑὶι, 48 ΝΠ -ἶοῦ ἡπὴν ἴ8. ὨΘΙ ΓΠ ΘΓ Βα ρου- 

ἤπουϑ ΠΟΡ ἃ 186}688 ΔΠ10}1Π Δ ΟΠ, αι βοῦνεϑ ἴο σῖνθ ῬΓΟΙΏΪΠΘΠΟΘ 
ἴο {μ6 οαυ88 οἴ οῖοη5 οὗ (ἢ 6 τλῖγϑοθ, νυν ΠῚ οὗ τγὰβ ὈΘίΌσΘ σαίῃου ἱτὰ- 

Ρ᾿64 τ1μ8ῃ ἀφοϊάθα]γ οχργεββαά. ὙΠΝ Ὦ ἦν α ἦδαρ. 1) 8 τϑῆ- 

ἀεγοά ἴῃ ὄγπιῃ. ἄσκωμα ἕν, ἴῃ [Π6 Ὁλαϊάρο Ἢ ΝΕ 8 ϑζίη, 

(Ὀοι16), ἴῃ {π6 ϑυγίασ Ἰμυ 01.3.9 .υοἹ᾽ αὁ ἐπ α ὁξῖπ, ἴτοτη ψ ῖοἢ 
ἴ0 ἀοο8 ποῖ [Ὁ]]οὺῖν {πὲ [ΠΟῪ τοδὰ ; ὑβουρῃ ΤΠΘΥ ἤᾶνθ οοη- 
ἔουπαθα “2 ΠῚ ΜΔ». 

γν. 14--17. (οταπιθποοπιθπὶ οὔ ΠΟ πλϊγαοα]οαΒ ΡΑ588ρῸ {Πτουρἢ 
1π6 Φογάφη. ὙὟν. 14---16 ἰοστη οὔθ ροτοα ; νυν. 14, 1ὅ 8. δῖ 

αῃίδοραρηΐξ οἶδιι8ο58. ὙΥ.. 15 Ὁ. 15 ἃ τὴ] 416 οἰαιβ6, δῃηά ν. 16 {6 
ΔΡΟΔοβῖ8. ΤΠ βθοοπα ἢοπιἰβίο οὐὗἩ τπ6 141 νϑῦβθ 18. ποῖ (8 
ΔΡΟΔοΒΙ8 ἴο ἴΠ6 ἔτβι, 88 ἴξ 18 βιιρροβθα ἴἰο 6 ΟΥ̓ δβοαί. δηὰ 
Ποδοππι ον ν᾿ ο σΠδηρθ ὑΠ6 ρΑγ ΟΡ ]6 ΝΣ ἰπίο ἐπ Βπῖΐο 861.86, 

δαξ ἔτι ἃ ρατί οὗ [Π6 δυξοοθάοπε οἶαθβο, δηἃ ἐμ γ ΓΘ στο που 

1 ΤῊ. δϑϑυτηρίϊοη οὗ ον (Ρ. 8548), παὶ [86 πογὰβ νη ΘΔ 
ΚᾺ Ἢ ἅΓ0 8 βἷοββ, τυβίο [88 Δγίβθῃ ἴτοιῃ Υ. 160, θθοδιβο ΤῊΝ ΔΘ δῃ 
ἈΠΗΘΟΟΒΒΑΤΥ Δα! οη, 18 ΔΙ ἐοσ οί ν ἈΥὈΙΓΑΣΥ͂. 
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1ξ ΠΘΟΘΒΘΑΓῪ ΟἸΓΠΘΓ ἴ0 ΒΌΡΡΟΙΥ {ἢ 6 5 Ὀβίδηθνθ σοῦ : “ δῃά (ν]}16}) 
Ὁ ῬΓΙοδίϑ 1066 ὈΘίογο [Π6 ῬΘΟρΪθ, βϑαγίπρ [Ππ6 αὐὶς οὗ 186 οονο- 
πδηΐ,᾽" ΟΥ ἴο ταρϑαΐ {Π6 νϑῦὺ 23: “ διά [10 ργῖοθϑίβ ορθηθὰ {16 

ὙΓΔΥ ἴῃ ἤοπέ οὗ [μ6 ρθορὶβ, Ὀθαγίηρσ ἔμ6 αὐῖς οὐ {μ6 οονοπαδηΐ."-- 
Οη 6 οοηδίγαοίοη ΓΟΣΙ ἸΥΉΝΙ 869 Ἀλυαϊά, ἸμοἈΓΌ. ὃ 290 6. 

Τη ν. 15 1μ6 οοπδίγαοξίοη νι [88 ἰηβηΐοῖνο 18 ἀγορροά, ἀπά [πο 
ἤπ|ΐο νοῦ ᾿Ἰπίτοάυςοα, ΤὨ8 ὁσου 8 ἴῃ οἤδρ. ἱν. 18, χ. 20 δπά ἴῃ 80 
ΤΊΔΠΥ ΟΥΘΓ ὈΪδοο08, [Πδὲ 11 18 ἃ γᾺ]6 'η ΗΘΌγον ποί ἴο σομπαθ ἰοηρ 
{Π6 1Π ΒΕ} 1| 079 ΟΥ̓ ῬΑΥΓοΙρ18] σοηβ Του οη ὙΠ ΠΟ ἃ Βθηΐθηοθ 
18. ΘΟ: πηοηοθά, Ὀαΐ ἴο ᾿ηἰτοάποθ ἰῇ ἃ ΥΟΙῪ Βῃοτῖ ἔπ {π6 δ 
νοσῦ ; 866 δισαϊά, Το ἢγΡ. ὃ 887. ἘΠ6 οἰδυδβθ ν, 1 Ὁ. 15 πιο Ὁ 
ἃ ῬΆΓΘὨΓΠ 6518, ΠΟΙ ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ, ἃ (1088 (45 ἰολλονη [Ἐ]Ὲ]. 111, Ὁ. 
889] δηά οὐἤοῦβ ἔλπου), ψ οῃ Ὀγθακβ ΟΥ̓ {π6 σομπθοίίοη, δπὰ 
τηυϑὺ ΠαΥΘ ΟΠ 118 ὙὙΑΥ δ ἃ ἰαΐϑυ ρουϊοά ἱπίο {ῃ9 ἰαχῦ ; οἡ {868 
ΘΟΒΊΓΑΓΥ, ἰΐ 18 ἃ ΒΌοΟΓαΙ δίο βυ ρδίδ πον οἰδυδβ6, ἰπἰγοάιυσθα ᾿πίο 

186 ΒΘῃΓΘΏ6Θ [Ὁ {π6 ργΡοΒβο οὗ ρίνίπρ' ἃ 116 Γ Οχρ δπδύοη οὗἉ [Π6 
ταθδηΐησ, θοῇ οἰαυδ68 86 ΓΘ] ΌΘΠΠΥ ταθί τ ἴῃ σοοά Ηθῦγον 
ῬΙΌΒΘ (866 ΟοἸ8ρ. νἱ. 1; (θη. χΥ]. 11 ; δπὰ Τισαϊα, Ἰωοῃτἢ. ὃ 881 
5.) [ἢ {18 σα86 Σὲ 18 8080] 06 ]Υ τα 8116 ἴο ΘοΙηρ]οίθ {π6 Ὠδυτἃ- 
ἐἶνο, πᾶ ἤθῆσθ ἰὲ 18 ἀρϑίῃ τοΐδυυθα ἰὸ ἴῃ οδᾶρ. ἱν. 18. ΤὨθ 
ὨΔΕΌΓΑΙ ΟΧΡΙ Δ δ οη ΟΥ̓ {Π6 τη ΐγα 16, οὗἨ Ὑ μ1οἢ [Π6 ταϊ!οη]}1508 86 
80 ἴοη4, 15 τοηἀογθαὰ δὈβο ] α ΘΙ ᾿τηροββι Ὁ]Ϊ 6 ΟΥ̓ {118 οἶαιβο; ἂπὰ 
ἦαδὲ ἴῸΣ {Π|8 σϑᾶϑοῃ ἴδ τησδὶ 6 βοῖ 885146 485 ἃ ροββ. ταῦ 

ῬΏΣΣ Ὁ9-ὉΣ ῳ Ϊ8. ἰσαπϑίαίθα ὃν ᾿οδίπϑοη (1. ῥΡ. 262)}: ἐἱ νγ88 

μι ἢ Ρ ἰὸ 41} [18 θαπΚ8, ἐ16., [δ ταῦ ὙΠ [1] ῬΔΠΚΒ οΥ τγᾶβ Ὀτίπι- 
]}} ; ΒΘ αἷϑο τοίδσ ἰο 186  Χ Χ. : ἐπλήρου καθ᾽ ὅλην τὴν 
ἐρὴπῖδα αὐτοῦ, διὰ ἰο ἴπ6 Ὑυϊραῖθ: «ογάδπ!]8 δυΐθια σὶρᾶβ ΑἸνβὶ 

ΒᾺΪ ὑΘΠΊΡΟΥΘ Τ]68815 ᾿παρ] ον ογδί. Οἰὁδθγιῖιι8 4180 ἌρρΘδ18 [0 Ὦδγα 
σίνοηῃ ἔδθ 88Π16 τιθϑηϊηρ ἰ0 [Π6 ρ4ΓΔ4110] ραββαρα 'η 1 ΟἾνγ. χὶὶ. 15, 
ἴογ ἴῃ {πὸ ἐλόδαιιδ (11. 788) Π6 ἐγϑηβίαίθϑ [πΠ6 σοῦ β ΘῸ ΜῊ 

ὉΣΎΙΔ- ΟΣ ὃν ͵δ4ὰθ ἱπιρ! οραὶ (ΑΙ σθαπι 8418) ΒΌΡΘΓ ΟΠΊΠ68 Υἶρδβ 

βα88, Βαΐ ὀνδῃ να 40 ποὶ ἀϊἰβραύθ {π6 Ῥοββι ΠΥ οὗἹὨ (Π18 6χ- 
Ρἰαπαίίομ Ὀοὶπρ οογγθοῖ--- που ρ ἔπθ ἔλοὶ, ὑπαὶ τ ἴθ ΟἴμοΣ 
ΟΪδ 668 18 ΑἸνγαγ8 [Ὁ] ονγθὰ ὈῪ {16 δοσαβαίνα οὐ ἴπ6 {π|ηρσ, οὐρῇ ἴο 
Ὅο Βι Ποϊοηΐ ἴοὸ το ποῦ 118 ἀουθε]--γοῦ 10 Β66Π158 :ΠΘΑΠ}18510]6, 
1 γγὸ σοπιραγα [Π6 ρᾶβϑβᾶρθ ἴῃ ομδρ. ἱν, 18 : ““ δηά [6 νγαίθυβ οὗ 

1 ΤῊ γοίδγθησοβθ ἴἰο Βοδίμβοη γα (ο (86 1 μοπάοη ΕΔ., Μυγταν, 1841. 
-- Τα. 
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]ογάδῃ σοϊυγηθα ἰο ἐποῖν ρ]δοθ, ἀπά τσοπέ οὐδῦ αἰΐ ἐΐδ δαπῖδ, αδ 
ἐδον αϊὰ νοδίονάαν απαὰ ἐδὲ ἀἄαν δεΐογο. ΤῊΘ ΟΧΡΓΥΘδββίοη πιδ6α ΠΟΤΘ 
ΠΣ; -9-ν ΠῚ ἐο 0 οὐϑῦ αἴΐ ἐξ8 δαπἶϑ, τυαβὲ ἸταρΙΥ ἴΠ 6 ον οῦ- 

βονίηρ οὔ ἐμ θη, ἐπ Ῥουτίηρ οὗὨ {Π6 τνδῖθυ οὐδσ {ῃ6 ἴορ οὗ 
[π6 ὈΔΠΚ8, ἀπά ποῖ πιογοῖν ἴΠη6 Πρ οὗὨ 1ῃ6 Ῥδηκβ ἴο {π6 ΥΟΥῪ 
Ὀσΐηι ; 8ἃ8 ὙἍἷΘ ΙΏΔΥ 866 ἴγοϊῃη [8. ν]}}. 7: ἘΠ6 ἘΠΡγαίοβ “. 8}4}} 
ΠΟΙΏΘ ὌΡ ΟΥ̓́ΘΣ 41] 118 ΟΠ ΠΠ6]8, Δη ἃ ρῸ ΟΥΘΡ 8]] 118 ὈΔηΚ8.} Απά 
5: Π66 ἴῃ σΒδρ. ἱν. 18 1ἰ 18 βαϊά {παῇ {Π|18 “Ἅ βονίηρ Οὔ ΤΠ 6 Υἶν ον ΟΥ̓ΘΡ 
411} τἰ8 ὈΔηΚΒ᾽ Παρροποάᾶ οὐνῳ ὈΏΓΌ» 8Π4 18 8 οχίοπαρά 

Ῥαγοπά {86 {{π|0 δὲ 1 οἢ {Π6 Ἰβγαθιἐθ8 ογοββθα ἐπ 6 σῖνϑυ ; [86 
ὉΥ ΤᾺ 5 ων ΝῺ ἰπ (π6 νϑῦθα Βϑίοσθ 18 τησβὲ δ6 Ὄχρίαἰποὰ ἰπ 
{Π6 βδὴθ γᾶν. Βαϊ 1Ὁ ΌΥ ΠΟ πηθδῃ8 [Ὁ]]ονν8 ἔγοτη [ἢ}158. ὑπαὶ {Π6 
ΤΙΝ Πδα ονοσῆονοα {Π6 ψνο]6 Ὀγοδατῃ οὗὨ 1Π6 ΟἽΠΟΥ, 88 πιδῃΥ οὗ 
186 ΘΑ ΘΓ σοτητηθηΐδίοῦβ ΒΌΡΡΟΒΘα ; σΟΙΏΡΑΓΘ Ζαδον ἰῃ Παγπιαν 8 
ΒΘΟ0Ό. 11. Ρ. 228 8)4ᾳ. Τ]|ιτ6ὸ Φογάδῃ ἥονγβ, 88 18. νγ6}} Κπόνγη, ἴἢ ἃ 
ἄθορ νδ] 60 ἰπ ὑμ6 ΟΠοσ, τ Π]οἢ 18 {ΠΥ - απ υο 8 οὗ ἃ στ1}6 ψ]66, 
δπὰ 40 ἔθος (το 18 Βιιροζλανα 8. οϑϊτηδῖθ, Ρ. 598), οὐ ἔγοπὶ 

δ0 ἴο 60 ἴδει (48 οδίπϑοηη βΌρροβββ) ἄθθρεῦ ἴμδὴ 186 Οα,ΠοΣ 
1861}, Ιμ (ἰδ ἸΟΝΟΡ να] 6} ἃ ΠΑΡῸΝ ἔπηρθ οὗὨ οδποϑ, ἱπίδυ- 
ταϊηρ] θα τ ἢ ἔγθθϑ, ΓΌΠΒ δ᾽οηρ' [Π6 οαρθ οὗ {Π6 Ὀ6ά οὗὨ [πΠ6 ΤΊΡΘΡ. 
Αθονθ ἴ{ ᾿αβὲ ἴοσά ἰοναγὰ [89 βουίῃ, οἱ Ηο]α, 118 ΕΠ Πρθ 18 
ὙΠ] ΟΣ Δη4 σΟὨ Δ1Π8 ἃ ᾿ΔΓΡῸΓ ΠΌΤΩΌΟΥ οὗἉ ἰγ668 (οδίπβοπ, ᾿ϊ. Ρ. 2δ4 
864.) [πη {Π6 νἹοϊ ΠΥ οἵ Βοίβϑαῃ δΒιιγοζλαταϊς (Ρ. 594) ἴουπά 1 
“ρον ΜΠ ἸΟΡῪ ἰγθθβ δῃα ἃ Ἰαχυχίδηξ σύθοη, Υο ἢ Ρτθ- 
βϑηϊθα ἃ βεγ κίηρ σοηίγαβὺ ἴο {π6 βδπαν ο1Πἔ89 {πα ὈοΓάΘΓ 10 οη 
4}} 81468. (866 αἰ8ο ᾿οδίγιϑοη, ρ. 260). [1π βούϑγαὶ ρ]δοθβϑ [818 
Β: ἢ οὗἉ νοροίδιοη ΟΟΥΘΙΒ ἃ 5{}}} ἄθθρϑὺῦ ραζί οὐ [Π6 ἰοσγοσ νδ]]ου, 
ΜΒΟΝ 18. “ἐ Βκί σία ὈΥ͂ ὈΔῺΚΒ ἤνθ οὐ βὶχ ἔδοϊ ἰὴ, 80 ἐμαῦ ΠοΥΘ 
186 τῖνοσ ταὶρηΐ ΒΕΓ ΕἸ ὍΘ 8814 ἴο ἤᾶνα [ὮΓ66 βοῖβ οὗ ὈδηΚ8, ΥἹΖ.; 
[Ὧ6 ὌΡΡΘΟΥ ΟΥ̓ Οὐΐοῦ ΟΏ68, ἑοστηϊηρ [16 ἤγβι ἀθβοθπὶ ἔγοτα {11 ἰϑνθὶ 
οὗ 1π6 ρτοαὺ γον ; {86 ἸΟΥΟΙ ΟΥ τη Δα 8 οπμ68 δποϊοϑίηρ ἴΠ6 
ἰγϑοῖ οὐ σϑπθ8 δῃὰ οἶμοσ νϑροίδίίοη δπαὰ {86 δοῖπα] ὈδηκΚδ οὗ 
{86 σμδηπ6]." (Ποδῖίπδβον, Ὁ. 25δ5---2356.) Ἐτοπι [815 1( [Ό]]οννΒ 
τπὰῦ, ονθὴ 1 1 σαπποῖ Ὀ6 ῥγονϑά ἰῃαὶ {π6 Φογάδῃ δὐοσ βργϑδά 

1 ΤῈ 18 δαἀτοϊυοα ὈΥ͂ 81} οοχπιτηθηίδίογβ ἐμδὶ ἡ" Τὴ τὰ ὑγν Ἡσιτὶ ἴῃ 

[8. νὴ, 17 ἀθῃοίθβ ἃ ρτϑδαί ονθγβονίηρ' οἵ [86 Ἐπρβταίοϑ ; ; 8606 Θεφοηΐωϑ, 
Ἡϊσὶρ, Πνθολδίον, δυὰ οἰ μογβ ἴῃ ἰοοο. 
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Ὀεογοῃά {Π6 8ιγὶρ οὗ ἰαπὰ οἡ οἰ 8146, συ οι 18 οονογθά ἢ 
ἴγθ68 ἃπα βῃγα 8, β'ποθ, ἃ8 Ζροδίπϑοιηῃ. ᾿ὰ8 ΘΟΥΓΘΟΙΥ οὐϑοσνυρά, 
{Π18. νοῦ ΠΘΟΘβΒΑΥΥ ἢᾶνθ οϑυβοα {86 [ἴπ0 οὗ νοροίαίϊοη ἴο 
οχίθῃα ἰο ἃ στθαίβσ αϊβίδποθ ἴτοπῃη (μ6 Ὀϑὰ οὗ {16 σῖνϑι, γοῖ 
ΜΉΘ {Π|18 ΒέΠρ οὗἩ απ οὐ θοῇ 846 σγὰϑ οονογϑά, {ἢ6 δοίΐῃαὶ 
ὈΔ: ΚΒ οὗ {ΠΗ σῖνοῦ ψουἹὰ Ὁθ ονοσἥονθα, Ηδπῃοθ [Π6 δἀορίϊοη οὗ 
(818 Θχρ] απδίίομ σοι ρίοίθὶν δα βῆθ8 [Π6 ἰθυτηβ οὗ [16 ρδβϑαρσθβ 
χυοίοα ἔτοπι {Π| ΟἸα Ταβίδιηθηϊ, τυ ἢ ν]οἢ νγΘ ὩλαῪ 4180 σοχὰ- 
ΡᾶγΘ διγδοὴ χχὶν. 26. Απὰ ἴο [δ ργεβθῃξ ἀδν {18 βίσίρ οὗ. 
νοροίδ ο.. 15 βοιηϑύϊτηθϑ ονοσῆονγεα. ἤοδίπβοη Ὠϊτβ] ἢ, ἤθη ἢθ 
ν]β᾽ 64 {π6 Φοχάδη οἡ {86 121 Μαγ 1888, ἰουπὰ {Π|6 β8έγθδπὶ 80 
ΒΥΤΟ 6 {πα [Π6 νγϑίου γθδο θα ἰοὸ [Π6 ΥΘΥῪ ἴορ οὗ [πὸ Ὀδη 8, ἀπά 
ἐπ δοπιὸ ρίασοδβ Ποισοα α ζὐἐἶ6 οὐδῦ απὰ σουθγοαά ἐΐ6 γοοίβ οΥΓ {λι6 
διιδῆιε8 (Ρ. 255 σοπηραγθὰ στ Ρ. 268). [Ιῃ [Π6 βαπιθ ραββᾶρθ ἢ6 
ΘΧΡΓΘΒ8868 ἴΠ6 οοττοοῖ ορὶπίοῃ, [πᾶΐ 118 ΓΙ86 νγὰ8 ποΐ [Π6 8818 ΘΥΘΥῪ 
γϑαγ, Ὀαΐ ναγὶθα 1ῃ ργορογίίοῃ ἴο ἐπθ αἰ θγθηοθ ἴῃ [Π6 ἀιιαη 
οὗ ταΐη ψῃοἢ [6]]1. Τῇ 80, {18 γουἹὰ ἔῸΓ [Π6 τηοϑὲ ραγὶ δοσοουῃῖ 
ἴον [86 οχίϑθηϊ ἴο συ πῖοἢ {Π6 στοροσῖβ ἀπα βίδίθιηθηΐβ οὐ ἔγανβ  ]θ .8 
ΑἸ ν ἴτοπ) οδοὴ οἴΐοσ. Νον 1ἢ γγὸ βρροβο {πὶ σβθηῃ {86 
Ιβγϑϑἴθ8 ογοβϑϑοὰ (ἢ6 σῖνῦ 1 μαὰ ποῖ βυγοίΐθη ἰο ἃ ρσγϑδίδι 
οχίθῃξ [Π8η ψΠθη Πἰοδίπϑοπ 8807 ἰὰ ὙὙ10} 8. ΟὟ ΟΥ68, θυθὴ ἴῃ 
{μα΄ ο480 {π6 ἀορίῃ οὗ 1Π6 γγαῖθν νου]ϊὰ Ὀ6 βυΠοἱθηΐ ἴο ονθγίῃγον 
{π6 1Ιά6α ὑπαὶ {86 [βγ8θ] 168 ογοββθα 1ῃ {Π|6 ΟΥ̓ΙΠΑΓῪ νᾶ ὈΥ ἃ 
[ογᾷ οὔ ἐπθ σῖνου, οὐ π6 βωρίθ στοαπὰ ὑπαὶ ἃ που θ6 δ 9ο- 
Ιαίο!γ πη ροββϑίθ]6. Ἀσοογάϊησ ἴο 18. οὐσῃὶ σα] οα] δ! ο0η, βαγ8 {18 
ἰγάνθ ]]6Υ, ἐπ Ὀγοδατῃ οὗ [10 βίγθδῃὶ νγῶᾶβ ἃ5 τοὶ 85 80--- 
100 ἔδει, θὰϊ δοοουάϊηρ ἴο Π6 ΟὈβοσνυδῦοηβ οὗ ἢ18 Θοιῃρϑῃίοῃϑ ἴἘ 
νν88 ἴτοιῃ 80 ἴο 40 γαγά8. 1]ιΘ συ 465 σγογο οἵ ορϊηΐοῃ ἐμαὶ αἱ 
{Παὲ {1π|6 11 νγα8 ἴθῃ οὐ ἔγγοὶνο ἴθοϊ ἀδαρ. Ηδ Ὀαϊμῃδὰ ἴῃ ἢ Υἶνοῦ 
(αὐ {πῸ ἴοσα, γθθσθ [Π6 ὈδΠ ΚΒ γοσΘ ὈΣΌΚΘΙ, δηα ἰ τνᾶ8 {ΠΟΥ Όσα 
ΘΑΒΙΟΡ ἴο νγαὶκ ἴῃ) νιπουῦ σοίπρ πο {6 ἄθορ ᾿ρὰ οὗ {6 
ΥΙΝΟΥ. Ηδ νδᾶάοὰ 10 οὐ 12 ἔροι το {π6 β5ῇῆογε, δῃα 80 ΨᾺΓ 

[Π6 ναῖον ἀ14 ποῦ σϑαοῇ αὔονθ [18 ΠΙΡ8:; Ὀιΐ ἃ 1116 {αγΊ 6 ἰὼ, 
ΒΟΙΩΘ οὗἉ ἔΠ6 ἔγανθ] ]ο γ8 ὙΠῸ ΘΓ ΒΥ ΤΩΙ Πρ 1π ἃ ἀἷαυσοηΑ)ὶ ἀἰγθο- 
ἴον, ἴουμα 4}1 δ οὔοθ ἐμαὶ τΠ6Ὺ οουἹὰ ποῖ ἐουοὶ ἴδ Ὀοϊζοῃι. 
ΓΗ συγγοηῦ νγ88 80 δίσοηρσ ὑπαὶ ον οιηθῖ, ἃ ροοα ΒΥ ΠΊΠΊΘΥ 
ἴῃ {86 ΝΊΪΘ, νγᾶ8 σαυυιθα βϑύϑσαὶ ἔδοϊ ἀόσσῃ {Π|ὸ Βέγθαπι 88 Π6 νγ8 
»ὙΙΠΊΏΪΩρ ΟΥοσ. ΑἹ {μῖ8 {1π|0 {}|6 ἔογὰ νγαβ οὗ σοῦγβα 1πηρΆ 5586 
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ἴον οδίῦ]6 θχοθρί ΟΥ̓ ϑν πη ηρ ; δηὰ [Π6 Αρ οὗ 6υίςῃο ἰο]4 ἔπ ηὶ 
Αἴ ϊοσνγασὰβ τμὺ ἢ6 νγὰ8 'ἴπ {Π6 Πδοϊν οὗ Ἰοεϊηρ ἢ18 ἤογβο βιυνὶπὶ 
ΒΟΙΌΒ8 ἴΠ6 ΒΕΓ ΔΠῚ δοιηθνῃδί ΓΙ ΠΟΥ σαν ΤΣ ΠΡΗΝΡ ἰλτουσὴ 

1 Νοινιβίδηαι!ηρ {Π18, ΔΙαι Ὁ τοαϊπίδἰη8 (μδὺ “ὁ {μ6 ἀθρίἢ ν»88 ποὲ 
δτθαῖ, 8ηἃ δνϑὴ θη {86 τῖνου ονογῆον θά, [6 Ῥϑββᾶρ Ὁ΄Υ͂ 0 πηθδῃ8 
᾿τ ΡΟ551016. Βαϊ 86 σδηποῦ τηδἰηἰδίη {86 δυραϊηθηΐ8 ἡ ΐοἢ ἢ6 Ὀτίηρ 
ἔογναγὰ ἴῃ βαυρροτί οὗἨ ἃ Ρῥτγοροϑι(ἴοη, τπϑγοὶν ἰηνδηίθα ἴῃ οὐδ ἴο βοΐ 
8146 {Π6 τηῖγϑοῖὶθ. Ηἱ8 ἤγβϑὲ ροϊηὶ 18, ἰμὺ ἔοστιθυὶν (86 σῖνοῦ πδά ῥγο- 
Δ ὈΪΥ πῆογο ἰανοὶ ὈΆΠΚΒ, δῃα νγὰ8 ποί 80 666 88 1Ὁ 8 πον. Βα {9 
Ὠγροί 6818 18 ουπάθαὰ ἀροπ 8 οοπ)͵θοίαγθ, οὐὗἨὨἁ γγβ] ἢ το ἤᾶνθ ΠΟ ῥσοοῦ, 
{παῖ {(Π6 δηηυδὶ ΟΥ̓ΘΓΗ͂ΟΥ οὗἩ ἰμ6 «ογ441 88 Αἰ τη: 1364 οἵἨ ἰΔἰ6 γϑᾶγβ, 
ΒΙποΘ 1ὁ 18 Β414 ἰο ἤδνθ οὔδθ οονεγθα {μ6 ψνο]θ οὗ 86 ἰοῦ. ΤῊ ΐ8 
βίαἰθιηθηΐ, βουνοῦ, ὑμοιρ} οογίϑιΪν ἰουπά ἱπ {86 ψου]8 οὗὨ δδυὶν 
ἰγάνθ! ]γ δη ἃ σοορταρθογβ, 068 ποῖ γοϑὺ Ἰροη δοίιυδὶ ουβογνδίϊοη, θὰὶ 
οπ {μοὶ οὐη Ἰπίογργοίδίίοπ οὗ ἔπ 8 ρϑβ88δρ8β οὗ βου ρίυσθ νγὸ ἢδν6 δἰτοδαν 
αυοίοεά. οίπεν, Ἰπάοοά, Π8 8814 (ουγΠΟΥ 11. Ρ. 224), “Τλὸ Ψοτγάδῃ 
Β06}}8 'ῃ τνυϊηΐον ἴ0 βυιοἢ 8η Θχίθηξ, ἢ σοηβθαῦθηοθ οὗ [86 ταίῃ, ἰδδὲ 1 
ἴουτ8 ἃ δίχα οῃ ϑϑοὺ 5846 οὗ 118 Ὀδιῖἶκ8, νυ ῃἰοἢ 18 δοπηθίϊ ποθ 88 τη 6 ἢ 88 
ἃ 4υλγίοῦ οὗἁὨ 8 πὴῖῖθ ἴῃ Ὀγοϑα ἢ. Βαὶ {18 Δββθυ!οη, βίδ παῖ πρ' 88 ἴΐ 
ἄοδ5 αυϊ δἴοπο, ψ τ ουΐ Βα ρροτὶ ΠΤΌΤΩ ΔΠΥ ΟἶΒΟΡ ἰγατ 6 Γ, 5668 ΒΟΠΙ6- 
ΜΔ ΘΟχαρρεγαίθά, Αἱ δΔηΥ͂ Γαίθ ἰὖ ἀοθβ ἢοὶ αὖ 4]1 ἕδνουσ αϊμιγογ᾿ 8 
ὨγΡοΙ 6818, 88 1 νψγαὰ8 ὙΓιθη ἴῃ τοοήοτπ {{π|68, πὰ 186 βυρροςφοῖ 
ἴποῦοδβθ ἴῃ ἐμ6 Βοῖρῃί οὗ [6 ὈΔη ΚΒ, ἀπά ἴῃ ἰῃ6 ἀορίἢ οὗἉ {Π6 σἤδηπο] οὗ 
[86 τῖνϑυ, σδηποῦ μανο οοσυγΓοα βῖπο0 μΠ6η. “ Βαΐ 1 πηυϑὲ Ὀ6 δατη θα," 
"8 γγ8 αι ον" ἀραΐη, “ [8αὐ [Π6 5ρΡ168 ΘΟγοΒ864 οΥ̓́ΩΓ (86 «ογάδη {πτθ6 ἀδγ8 
δοίογο, δὰ δυϑὴ (6 δυδπίηρ Ὀθέοσο {Π6 ρϑββαρθ (οἴ 8ρ. 11. 7, 28); δπὰ 
δἰ ἴῃ ρῥγδϑϑηΐ ἀδὺ {86 ΑΥ̓ΔῸΒ 0888 ΟΥ̓ΘΡ ἴῃ6 τῖνοῦ ἴῃ [Π|6 ΓΔΙΏΥ 8θαβ80η,᾽ἢ 
Το Ἰαίίον. δβϑουιοη, μουν ῦ, 18 ΤΠΘΓΟΪΥ 80 ἰπΐθγοηθθ αὐδάν ἴγοιη 8 
ΤΟΙ ΑΥΙς ἴῃ Βιγοϊζλαγαξ (ρ. 295) ἰο ἴμ6 οἴοοὶ ἐπὶ ““ἴΠ6γθ δἃγΘ ΣΤ ΔΗΥ͂ 
Ρίαςβϑβ ἴπ ν ΒΙοἢ {πΠ6 7οτάδη οδη Ὀ6 νγδάθα ἰ[Βγοῦρἢ ἴῃ βυϊητηον (ΘΒρΘοΐ4}}Υ 
δῇ ἴΠ6 ἔοτἀβ τηϑδπιϊοηϑᾶ ἱπ οἢΔΡ. 1ϊ. 7) ; αὶ (Βὸ ἔδν' ρΙδοθθ ἴῃ νν ΠΙοἢ 16 
ὁδη Ὅο οτοββοα πῃ {Π6 ΤΑΙ ΠΥ δθϑϑοη, ΔγΘ ΚπΟΥΏ ΟὨΪΥ͂ ἴοὸ 16 ΑΥΔ08.᾽" 
Βυὶ Μᾶαιγεῦ Ἦὰ8 ηοῦ οοπβιογοί, {δὲ [818 βίαιἰοτηθπὲ 18 ἴοο 16 Ἐη116 ἰὸ 
ΔΙ]ονν οἵ 118 δοΐηρ δἀἀυςοά ἰο ῥτονα {86 Ῥοββ: ὉΠ οὗὨ {1:6 σῖνου θοΐηρ 
οτοβθ6α ὈΥ ἴ26 Βγβ 6] 68 ἴῃ ἃ παίαγαὶ γᾶν. ΕῸΥ, ἱπ [ἢ 6 ἤγβί ρΐδοθ, {6 
τίν ν 18. ηοἱ βυνο 6η ἴο {πΠ|6 βδῖηθ Βοῖρμὶ ἀατίηρ (Π6 νοΐ οὐ [16 ταῖηΥ 
Β6Ά80η, ὑαΐ, ὁπ 1Π 6 σοηίταγν, 18 ποῖ δ {π6 πὶρμθϑῦ {11 1ῃ6 ϑρτίηρ (6 
δηά οἵ Αρτγὶϊ οὐ [86 Ὀορί ππῖηρ οὗ Μααν), 1}1] 89 ὁπά ὑπογοΐογθ οἵ [86 
ΓΔΊΏΥ ΒοΆ80η (5866 Ζεοδίπϑοπ, Ὁ. 264) ; δπά, βοοοπάϊν, Βιιγοξλαγαξ ἀο68 
πού βὰν ἵῃδὶ {Π6 Ατδὺβ ναάθ {πγουρὶ 1ὑ αἱ (ἢ0 {{π|8ὸ ἤθη 1 18 τηοϑί 
θυ] ]6η, Ὀὰΐ πΊΟΓΘΙΥ ἰμαὶ ΤΠΘΥ ΟΓΟβ8 1 ἴῃ {Π6 ταῖν βθϑ8οῃ, (Π 6} ΠΙΔΥ͂ 
᾿Βογοίογο ροϑϑῦ]ν δυγῖ πὶ ΒΟΓΟΒ5, ἃ8 ἴη6 Αρᾶ οὗἉ «“οτίοδο ἀϊὰ,  οτῃ Ποδίπ- 
805) ΤΑΘἸΟῊ8 ; δηᾶ, 450}, τγὸ οδη πιο τηοῦθ ΘΔΒ1}ν δάπλδ ἰΠ6 Ρο5- 
ΒΙ 1 ΠΥ οὗἨ ἃ ἔδθιν Αὐδϑ ραϑϑὶπρ ἰὩγουρἢ {6 τίνα, ᾿μδη οὗ 118 Ὀεὶηρ 
ογοββεὰ ὈΥ 8 80 ]6 ρϑορὶθ τ ποπιθη, οἰ] άτοη, ἀπά Ὀαρρᾶρο. [{ 
ὙὯ5 ΘΟΠΒΙΔΟΥΘΩ 80 ΘΟΧΙΓΔΟΓΔΙΠΑΥΥ 8ἃ δδί ἴῃ δηποϊθηϊ {ἰπι08 ἰο οὐ 88 (ἢ 
ΣῖνοΥ ἴῃ ἴΠ6 τοὶ τιοηίῃ οἵ ἴμ6 «6 18} Ὑ ΔΓ ἡ ἤθη ἴὶ ονοτῆονοα 84}} 118 
ῬΑηΚ5, {παὶ 1 18 τηθηϊ!οηθα 848 ἃ το ΔΓ ΔΌΪΥ Βογοῖς δοῦ οα {πὸ ραγὶ οὗ 

8 " 
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ἐλ6 τολοῖο ἐΐπιο ο7 ἰλ6 λαγυθδί. ΤῊ παγνϑϑῦ σου θηοο8 ἰῃ ῬΑ]68- 
ἂπθ ἰπ {ἰἰ0 γβε τροπῇ οὗ {π6 «6 150} γϑανῦ, [86 πο ΟΥ̓ ΘΆΓΒ 
(Εχ. χῖ. 4), δἴοσναγάβ σα ]οαὰ Νίβαη (ΝΘἈ. 11. 1; Ἐβίμιοσ 11, 7). 

ΤῊδ σοτμτηθποθιηθηΐ νγἃ8 ΤΟ] Ὀγαΐθα, δοςογαϊηρ ἴο {π6 ἰᾶνν, ὉΥ͂ 
οὔἴδσίηρσ [μ6 ἢγδ σῖρο βῃραῦ οὔ ἴπ6 βθοοπά ἀδὺ οὗ [6 ράᾶββονθῦ 
(μεν. χχἧ!. 10 8344ᾳ.) Το 15γδ} 65 οσοββθα ἴΠ6 “οτάδῃ, ἀοοογὰ 
ἴῃ ἴο οἰδρ. ἰν. 19, οἡ [Π6 ἰοητἢ ἀδΥ οὗ Π6 ἔγβι τρομτἢ, ἴοαι 
ἀδγϑ Ὀοΐοσο {86 δαβὶ οὗ [Π6 Ῥϑβϑουϑὺ, δπα ἐπουθίοσα δἱ [Π6 ῬΣΌΡΟΣ 
πὴ ἴον 1Π6 Παγνγοδὲ ἰο ὈθρΊη, οΥ ἴῃ ἴδοὶ ψΠΘα ἰὸ ταὶρῃῦ ἢδγθ 
Ὀαραῃ ἴῃ βοιηθ ρΐδοθβ, ἃ8 {6 ΘΟσῊ ΣΙρΘἢΒ [χ66 ὑγθ 6 Κ8 δαυ ἰοῦ ἴῃ 

᾿4Ἶι6 ρῥ]αίη οὗ «΄ουῖομο ἔπδπ οα ἔΠ6 πιουῃίδίη8 οὗἩ Ηδῦτοη δπὰ Οαγ- 
116] (Κοδίπδβοη 11. Ὁ. 278). 

Ὗ.106. Το Κοῦϊ ἽΝ)» ᾿πουρὶ ἰθυπα ἴῃ ὨΔΠΥ͂ σοάϊσο8 ἀπά 
δα! ἴοηδβ, ἀπά δαορίοα ἴῃ πηοβὲ οὗ [Π6 δῃοϊθηξ νϑυβίοβ, δῃα σὸ- 
ματα ὈΥ ΨΘΥῪ ΠΙΔΗΥ͂ ΠΟΤ. Ὠ ΔΙΟΥΒ, ἱποϊυαάϊηρ Ποδοηπι θ᾽, ἃΒ 
ῬΓΘίδυὉ]6 ἰὸ {πὸ 610 ΟΝ» 18 ῬΓΟΡΟΥΙν σοὐθοῖθα ὃν έαμγον. 

1 Πδ8 ΤΘΓΘΙῪ ΔΓΊΒΘη γόοτα ἐδιϑ ἕλοι αὶ ὉἽΜΝΔ ἴ,Χαδ8 ἵδη ἴῃ οο- 
ΠΟΧΊΟΙ Υν1}}} ὈΥΤῚ;» 8πἃ ὑΒοσθοσΘ ΤΏ 8θθπιθα πιοῦθ Δρρτοργίαίβ 

18} 3' ΤΠ τηθδηΐϊηρ, ΠΟΎΘΥΘΓ, 18 ̓ ἐδῖθ: Ὁ υογν ζαν», 501], τη 

(16 βροὲ δὲ ψμῖοῃ [ΠΟΥ οτγοββοᾶ, πϑαρ Αἀαῃ." ὩΜ» ν  Ιοἢ ἰ8 

ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΥ Το πἀογοα ἃ8 8 Δρρ6]]αἰῖνο ἴῃ 1116 4 γ»αδὲο ἀπα Γλιίιογὴϑ 
νΟΥΒΊΟηΒ, γἃ8 ἃ [ΟΠ 086 ΠΘΙΏΘ ΟὨΪΥ͂ ΟΟΟΌΥΒ ποθ. [{ τημϑί 

ποῖ Ὀ6 σοῃξουπαρα νυ ΔΜ ἰδ [Π6 {π|ὃ06 οὗὨ Ναρἢῃία]} (ςΠ 80. 
χῖχ. 86). [18 5: δι! 0ῃ 158 ΤΏΟΥΘ ΘΧΘΟΙΪΥ ροϊπίδα οαΐ ἰη {Π6 οἶδιι86 : 
“16 ΟΥ̓ νΠΙοἢ 18 θοϑῖάθ Ζαγοίδῃ ; σῇ οἢ ενον (Ρ. 844) δπά 
Τϊοδλονη (111. Ὁ. 889) ἢδνθ ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ργΟπουπορα ἴο Ὀ6 ἃ ρἾοβ8. 
Ζαγείαπι βιοοά ἱπ ἴΠ6 νδ]]6 0 οὗ {π6 ογάδη δοῖονν Ββίβδη (866 τῖν 

{μ6 οἴονοη Ὦγανο αἰδάϊίοβ (1 Οἴου. χἱϊ, 15); 866 Ηάνεγτιοῖ;, ἘΛΗ]. 1, 
1. Ρ. 81. Ηδρῃοο ἴδμὸ ἔδοϊ τβδὲ (88 βΒρ168 ραββϑθὰ οὐδ ἰδ6 στοῦ δπὰ 
τοι ἀγπρᾶ ἃ ἔδν ἄδγϑ Ὀεΐογθ, οδπηοῦ ῥσονθ δησβίηρ᾽; ὈΟΙἢ Ὀοοδα86 1ὲ 18 
Μ6}} πον [δύ ἃ Υἶνοῦ ΤΊΔῪ ΤΊ86 βου γα] ἔδοὶ ἴῃ ὑννθηΐν - ἴὍΌΥ ΒΟΌΓΒ, δηθὰ 
{ππ8 1Π6 ΡᾶΒ8Δρ6 ΤηΔῪ Ὧ6 ροΒβῖ]6 ἰ0-ἀΔΥ ἀπ υὐίευ]ν ἱπιροβϑί}]6 οἡ {86 
ΠΙΟΓΓΟΥ͂ ; 8δηα 4780 θοδδιιβθ {6 Βρί68 δα ποί β8:α ἴῃ ὑμ6 ἰοχί ἴο ἢδνυθ 
ΟΓΟΒΒΘα ὃν {π6 ἔοτὰ, δὰ {πουθίουθ ὑΠ 6 Ὺ ΤΩΔΥ ΠΑΥΘ 8. Υ8Π| ΟΥ̓ΘΥ 8πα Ὀδοὶς 
ϑρδΐῃ ἴῃ ΒΟΙῺΘ οἰμθ Ὀἶδοθ, 7υ8ὲ 88 ΘΒ: 88 (86 ΑΥδῦβΒ ἀο πον.-- 
αἰβογοηὶ δἰἰοταρίθ τ οἢ να ὈΘΘη τηδήθ, ἴο ἴση ὑ86 Ραϑϑᾶρο οὗ {86 
Γβγδα 168 ἈΒτοῸρὮ {Π6 Ψογάδη ἱπίο ἃ ἤδίαγαὶ ὀνθηί, (ἀθβοσῖβθα ὈῪ Ἡγἔπεν, 
ΒΟΥ. :. 7109), τοβὲ ἀροὴ βο δΥΡΙΓΓΑΤῪ ΒΌρρΟΒΙΟἢ8 δηὰ υππδίασαὶ 
Ῥεγνδγβίοηβ οὗ ἐμ ἰοχὺ, {πῶ} (ὨΘῪ ζαγηῖ8}} {οἷν οὐσῃ τοιϊδίϊοη (866, ἱπ 
ΟΡΡοβίἐἴοῃ ἰο 680, Π] ἀνεγηΐςκ, ἘΠΠ]. 11. 1. Ρ. 81 864) 
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σοπιγιθηέαγῳ οκ ἐλ Βοοζϑ ο Κίπσϑε, ἢ. 49 ἀπα 118), Δηα ἤθῆςθ [86 
ννδίου βίοοά ἽΝ ΓΓΓΎΣ ἐ.6.,), δου 8 ΟΥ 9 σοορταρ σαὶ [1168 

Δθονθ [86 ῥἷδοθ πθὰν «[ουίοπο, δὲ νν ἢ ἢ [Π6 ρᾶ588ρ6 τγᾶβ Πιδά6. 
ΣΝ ὍΣ ἐλθ 8.α οὗ ἐλ6 γίαϊπ, ἴ.6.,) οἵ ἴπὸ ΟΒοΥ (Ὁ ΣΙ ΧΤΤ. 

ΘΟΙΠΡΑΓΘ ΠΙΥ Θοπ). ὁπ ἴμ6 ΒοΟΚ5 οὗ Κίηρϑβ, Ρ. 612). ΤΠ15. πᾶτηθ 
15 ρίνθῃ ποῦ ΟὨΪΥ ποτθ, θὰ 4180 ἰῇ σἤδρ. χὶϊ!. ὃ; Πϑαΐϊ. ἢ]. 17, 
ἷν. 49, ἰο {πε Πϑεδὰ ὅθα, ψ]οἢ 18 τηοσθ οἰθαυὶν ἀοβουθϑα Υ 
ἴῃ αρροϑϊξίοτι, ΣΡΆΝΝ [Π6 8αἰέ 86α, 80 οΑ]]6 ἃ ἔγοιῃ {π6 στοαὶ 

ἀαΒΒΙΕΥ οὔ βαϊὲ “] ἢ ἀἰβεϊηραΐβ]νοϑ {Π18 8308 8η4 ἐδ6 βυττουῃα- 

Ἰηρ' ΠΟΙΠΙΓΥ ἔγοπι 411 οἵμϑῖβ. (8609 υ. Παιπιον, Ῥα]. Ρ. 68 864. 
δηὰ Ποϑϊίπδοπ 1ϊ. Ρ. 204, 209, ἀπά 217 864.)---Γ 2) ὙΠ) ἐλόν 

ἐσθν6 οοπιρίοίοἶψ οὐ ΟΠ"; ὑπαὶ 18 ἴο 58}, 88 ὯῸ ΠΊΟΓΘ τγϑίθι σϑΠ]8 
ἄἀονγῃ τοι αὔονθ, [ΠΟῪ 411] ἤονϑα τηἴο {Π6 Πθεδα ὅθ, δπὰ τῃι8 
ἰοΐς [6 σμδημ6ὶ ρου δου Υ ἀγγ ἔῸγ {16 [Βγ46}1168 ἴο οἴΌ58.. Απα ἐΐδ 
Ῥεορῖίο μα8864 οὐϑόν γίσἠὲέ ασαϊπϑὲ ζογϊοῖο, ἀπα {Πογοογο δῦονυθ {8 
ἴογά 6] Ηο]υ, ροϊῃρ' ᾽ν ἃ βίγαϊραι [1π6 ἔσο [16 ορβπίηρ οἵ 1ῃ6 
ΥΥ δὺγ Ηρϑβρδῃ ονϑῦ ἴο “91:1. }ο.---Υ. 17. ΤΒὰΒ {Π|ὸ ρῥγθϑίβ βίοοα 
ΜΠ αΥῪ ἴδοι ἴῃ {πΠ6 Ψογάδη, ὑθασῖηρσ {π6 αὐῖκ οἵ [Π6 σονθηδηΐ, 
8 Πα οοπί θα βίαπάϊηρ ἔμθγο 11}} 1Π6 ρϑορὶθ μδὰ 4]1 ογοββθα ΟΥ̓Ὸσ 
ΟΠ ΕἾΥ στουπά. ἸΞΠ ἤστηθ, ἤσηο Ρ646, Θομηρατθ (σόδβοηΐιϑ, [Π68. 

1. 666, ΤΠ τνογάβ ΤῚΣ ἘλκῚ τι864 Ποῦθ ἃπὰ ἴῃ οὔδρ. ἵν. 9 

866.) ἴὉΣ ΜΒ ΙΟἢ γ6 Βηα ΟἩΪΥ κ5: Ὶ 1η {π6 οομημηδηα 1186]} 1π ν. 8, 

Τησδὶ ηοΐ ὈΘ6 80 ῬΓΘΒΒΘα 88 ἴο 86 τπιδήθ ἴο τηθᾶῃ ἐπαὶ {Π6 ὈΥΙοβίβ 
δίοοα δχϑοῦυν ἴῃ {Π6 ηιϊαΐο οὗ [μ6 Γἶνοῦ αὖ δῃ ϑαυδὶ ἀϊβίαπαθ ἔτῸ πὰ 
ΘΔΟὮ ὈΔηΚ; οἡ {πὸ ΘΟΠΙΓΑΓΎ, γα σαίποσ ἔγοπι ν. 1 {παΐ {ΠΟΥ 
δῖοοα 8.1}}, 48 ΒοοΏ 88 ΠΥ δά ἰουποΠοά {Π6 δάσο οὗ [86 νγδῖου 
δ ηἃ 1Ὁ ννᾶβ8 τι γα ΄οὐ8]ν οαΐ ΟΕ, ἐπ {πὸ δά οὗ {π᾿ σῖνϑυ, ἐ.6.) ποῖ 
ΤΑΘΓΟΪΥ ὃν ἴΠπ τίνοσ, ὙΠῸ 8826 δχρσθββιοη 18 Δρρ]16ἀ ἴῃ ΕΖΟΚ. 
ΧΧΥΙ. ὅ ἰο Τνγο, Β]Οἢ 18 βαϊα ἰο βίδπα Ὀπτν δου ρἢ τἢ6 

ΟἿ βιοοά ἱπ Π8 868 δ ἃ ΝΕΥῪ 5διογί ἀϊδέαποο ἔτοπι {πὸ τηδϊ πἰδηά, 
ΤΡ ΠΡΌ; ἴῃ σΒΔρ. ἱν, ὃ, 8, 18 τηυδὲ θ6 ΘΧρ αἰ ηθα ἴῃ ἃ βι ΠΣ 

ΤΊΔΠΏΠΘΥ. 
ΟΗΔΡ. 1γ.---θῖν΄. 1---14. Οοπιρίφέϊοπ 977 ἐδ 6 ραϑϑασο αογο88 ἐΐ6 

“7ζογάαπ. Α8 Β00Π 88 [Π6 ρϑορὶθ δά 411] Ἵγοββϑα {ἢ σῖνο, ὁβῆσδ, 
ΔΟΟΘΟΓΙΠρ, ἴο ἐπ σοηπιδηα οὗἉ {π9 Ἰωοτά, αἰγοοίθα τὴ 6 τηθῃ ῈΟ 
μὰ Ῥοθῃ σἤοβθῃ ἤοπλ ἴη6 ἔνγοῖνθ {Ὑ1068, ἴο ἰβκ ὕνγοῖνθ βίοῃϑβ 
ἔγοτη [16 βροὺ ὁπ ψῃ ἢ [πὸ ῥσίθβίβ ῃ84 βίοοα, δά ἐπέ τῃθτὴ 
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ΟΥ̓́ΟΣ ἴο 186 ρ]αοθ ὑπ τΘ {ΠΕῪ Θποδηιρθα ἴὺΣ {Π|0 πῖρἢῦ, (αὶ Τπογ 
ταρὮξ Τοιμδίη 85 ἃ τηθυοΥ14] ἴ0 ὉΠ 6] ροϑίθυυ οὗὨ [π6 τηϊγασα]οβ 
αἀἰνιβίοη οὗ π6 Φοσάδῃ σμθη ἴπ6 8γαθ 168 ρα55θ ον, νυ. ]---. 
Αἴδον {π6 ἔνγοὶνθ τηθη μδά δχϑοιιρα {μὶ8 σοτημηδηὰ (ν. 8), «οβ 8 
ἢ] Π1561} βοῖὲ ὰρ Δποίμοῦ τποηαπιθηΐ οὗἁὨ ἔν ῖνθ 8:0Π65, ἴῃ {Π|6 ΕΥ̓ΘῪ, 

ὌΡΟΩ [86 βροΐ ΠΟ ἴΠ6 ῥγιθϑίβ πα βίοοά, ν. 9. ἴὐρ ἴο {118 
06 {Π6 ᾿ΓΙοϑίβ ὑγΟ το βία παϊηρ ἢ ἢ [Π6 τὶς οὗἩ [πΠ6 οονοηδηΐ ἰῃ 
πὸ θα οὔτ τἴνοσ. Βυΐ 849 β0οῃ 88 8]] {118 ἢδὰ Ὀθϑῃ ἄοῃο, δηὰ 

[Π6 Ῥϑοόρὶ δὰ 411 ογοββθά, {ΠΥ αἷϑὸ σγηΐ οὐδϑσ ἢ {π6 ἃτκ 
(νν. 10 δῃὰ 11), δ ψ6}} 88 1Π6 δυπιθά τηϑη οὗἩ ἔδ6 ἴἔνο ἰγδ69 
δη( 848-84} ἔτοτῃ {116 οὔποὺ 546 οσάδῃ, ψ]ϊο νηΐ ἴο δβϑϑιϑὺ ἐπ 6ῖῦ 

Ὀγοίγθη ἴῃ {86 σοπαμοϑὲ οὗ {μ6 ἰαπα οἷν {118 5146, νν. 12 δηὰ 18. 

ΤΩ [δὸ ορϊπΐοη οὗ Πα8εε (ρ. 97), Αεγεγ' (Ρ. 844 864.), δῃᾶ υ. Ζ6η- 
σεγῖε (1. Ρ. 622), ν. 1 Ὁ.--10 οοιυίδίπῃ ἃ βυρρίοπιθδηί, ψὶοἢ ουρδὶῖ 

᾿ ΡΓΙΟΡΘΗ͂Υ ἰο Βανο ὕδθη ᾿ηἰγοάυσοα Βοίογα, δα τ οὶ, [Π6 ᾿ῃΘΧρουθποράᾶ 
διἰϑίοτίδπ ἀϊὰ ποὺ τ᾿ 6}} ἱκθονν ον (0 θδνθ ἱπίο (6 Ῥγθυϊοῦϑ ΠΑΓΓΔΕΙ͂ΥΘ. 
ΤῊῖθ ορί που 18 ἱποοττοοῦ, ἔοτ 16 οἰτουτηβύδη 68 τοϊαίθα ἰπ ὑπ 686 γΟΓΒΘΒ 
Ὀο]οηρ; ἴἰο [π6 οἷοβθ οὗ {6 ρᾶββαρθ. [ὑ ν 88 δου (ἢ9 ρθορίο δά ογοββϑα 
{μαὶ ΨΦοδβδυξ ἰϑβυρὰ δὲβ ᾿πϑίγαοίίΐοηβ τῇ τοραγὰ (0 186 τηομυσηθηΐβ [0 
6 ατγβοίϑα ; θαΐ (Π6 ῥτίϑδίβ 8 γθ 8.1}} βίδπάϊηρ 1 (86 τὶς δἱ {μον 
Ροϑὲ ἴῃ ἴῃς ογάδῃ. ἥΥΐηδο, (μθπ, 411 ἰμδὺ 18 τηθπιϊοπθα ἴῃ τυ. 1---9 
ΟΟΟαΣΤΟα αὐλοῦ (86 ρϑορίθ δὶ ραββθὰ ονοῦ, 10 σου ὰ ποὺ Ὦδνθ Ὀθθῃ 
ΒΡΡΓΟΡτΙ οὶ Υ πηθηςοηθα Ὀοΐογθ. Τμ 1ΟΓἢ νοῦβΘ ἔστι ἃ ἰθσταϊ δ! ῃρ' 
Ῥοϊηΐ δηὰ τοβίϊηρ' ῥ'δοα ἴῃ [ἢ 6 παγγαίϊνο, ἀπὰ ὑμδγθίοτθ ἰΐ 18 τἸηθηϊοηρα 
αρϑδΐη ὑμδὲ (Π6 ρῥγίϑϑίβ τοπιδι πα ἴῃ {86 Ζοτάδηῃ ψ} {116 ὐῖς, 111 411 (89 
ονοηΐ8 ᾿υδὲ ἀοβουὶ δοἃ δὰ οοουττοα (866 οὔδΡ. 111. 17). Αὐ {6 βδπὶθ 
(ἴτηθ 1ὑ 18. βδί ἃ {παὶ {6 Ῥϑορὶθ σγὸπὶ Ὠδβυ ] Υ οναῦ 16 τῖνοῦ, Τὴθ ϊ8- 
ἰογίδη (6 η ργοσθθάβ ἰο {μ6 γί ῦ δοοουπῖ, σοι θηοΐηρ ΓὮ ν᾿ 11 οὗ 
(Π6 βΒυθβοαασηΐ ογοϑβίηρ οὗ [ὴ6 ῥυιθϑίθ 1 πΠ [Π6 δτὶς οὗ [86 οονδυδῃῖ. 
Ὕ.» 11 δΘογίδ᾽ ἸΥ σΟΠΘη668 ΜῚ Δ (Π6 ΒαπΠῚ6 νΟΥ8 48 ν. 1, δῃὰ (8 
ΔΡΡΘΟΔΓΒ ἰο Ὀ6 Τ]ΘΓΟΙΥ ἃ ΤοΠοαὶ οὗ ἰἢ6 πδγγαίϊνο, σοτηπιθησθα ἴῃ τ. 1, 
ΜΠ 1180 4}1 [Π6 ἱπέοστηθαϊδίθ νοῦβθβ οἰ βου γθβοι 6 δῇ ᾿πίογροϊδίίοη ; 
θυΐ 83 ΒΟΟΠ 88 ὙῪῸ ΟΌΒΕΥΨΘ [Π6 ἸΏΔΠΠΟΥ ἴῃ ΜΔ ΙΟἢ {6 ὨἸϑἰοτίδη σοπποοὺβ (ἢ 8 
σομητηθηςσοιηοπὶ οὗ (6 ἴ10}} γοσβ σι (86 σοποϊυδβίοη οὗἩ {86 10 (ἢ, {86 
ΒΡΡΟΑΥΆΠΟΘ ΘηΓἾγΟΙῪ νη 5868, ΒῪ {{|6 Β᾽ πρὶ 6 γϑίηδγκ, [μὲ {π6 ρθορὶα υϑηΐ 
4υϊο Κ]γ οτογ, τυ 10) [16 Πδγγαῖνο ο]0868 {π6 Ὁ. νεῦβο, ἀπά {86 
βία: Θπηθηΐ ἱπιιη θα! δίο Υ οΘοππροίβα τ τ 1ϊ, {πὶ (86 ργἱοβίβ ογοββοᾷ 88 βοθῃ 
88 (ἢ6 ΡΘΟρ]6 γγ6ΓῸ 81} ρβΌπθ οὐϑῦ (ν. 11), ἴὰ 18. οἰθαυ]Υ βόνπη {πδὺ [86 
δύο πί8 τορογίβα ἱῃ νυ. 1----9 οοουτγγοά, ποί αὔοσ (Π6 Ῥθορ]ο Βαᾷ 41} ραββοά 
ονοσ, δαΐ ἰον Αγά8 (Π6 ἐπα οὔ ἢ ρᾶ888ρ6. 1 δηᾷ 16 4180 1 ρο85106 ἴο Αρτεθ 
ἢ Αὐἰπιολὶ, Οαἰυΐγι, Μαϑῖιι8, δινὰ ταδην οἴμοτθ, ἱποϊ υἀΐπρ' ΤΠ υδεηηιὶ ἐἰοτ' 
ἯΟ ΤΟρ Τα ν. 1 Ὁ.---ὃ 88 ἃ ρδγθῃί 818, δῃἃ γϑηὰθῦ ΣΌΝ (Υ. 1) ἴῃ 

{Π6 ρἰαροτγίδοι ; ἰἴοτα 18 78ὲ 48 ΠΠ 116 στουπά ἴον (818 88 ἴοσ {μ6 ορϊ πίοῃ 
ΔΙΓΘΑΥ τοΐαϊοα (οΒδρ. 11}. 8), (μᾶὶ ἴῃ π (μἰτά ομδρίοσ (86 ογάου οὗ 
ονϑηΐθ 19 οομίιθοά. 
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᾿ς Ἶν, 1--ὃὅ. Μδηγ ᾿ἰπδαπι 5510]6 ορὶ ποἢ8 Βᾶνθ Ὀθοθὴ οδθσϑά, ἴῃ 
Ἔχρ απο οὗ {μ6 πηοδηΐηρ οὗ ἴπ6 ίϑζα ἴῃ ν. 1 ; [ὉΣ ψ ΒΊΟΝ 866 
Ἠμρ ἰά, δυβί ἢν] Π6 μθῦγ. Οσαπλταδίκ, Ρ. 86 ἀπά 89 .---Ὗ 6 Βᾶνθ 
ΔΙΤοΔαν βαϊά (αὐ Ἵμαρ. ἰϊ. 12) (πᾶὶ μ6 βοοοη νϑῦβο 18 [ὁ Ὧθ 
ΤΕρΡΆΓΑΘα 88 ἃ ραγθη 6518 Βα ρου ἀϊπαΐθ ἰο {π6 {Ππ|γτὰ, 80 ἈΓ 88 [9 
ΤΩΘΘΏΣΩΡ 18 ΠΟΠΟΘΙΏΘΑ, ΔΙ ΠΟῸρΡἢ ἰπ ἔογαι 1 ἰδ ἂῃ ἱπάοροπάθηϊ 
ΒΘηΐΘηΟΒ ; πὰ (δα, ψν}}1181 1 ὰ8 {Π6 Δρρϑάσδηςο οὗ ἃ ἔγβϑι οοπ" 
ΤΑΔηα, ᾿ξ 15 ΠΟΘΙ ΘΪΥ ἃ τορουϊοη οὗἁἉ {Π|8 σοπημηδπα ρχθν: ΒΥ ρίνθῃ 
ἴο σἤοοβθ ὕσγεϊνο τηθη.---Ὁ,, ὃ. ΤῊΘ ἱπῆβπιξῖνο δρβοϊαΐθ ὙἸὩ 

ὙΠΟ ἢ 88 οαυδοα της ἢ ἰγοι]6 ἴο οχροβίίοσϑ, βίδ 8 ΔἀνογΌ 1}, 
84 Δοσογαϊπρ; ἴο {116 ορ᾿ πίοῃ οὗ ίαιιγϑν πιὰ ('δβθρῖμ8 (1Π|65.), ψΠᾺ 
ΜΠΙΟΣ 1 ἀρτθο, 88 (86 8816 Τηθδ ν᾽ ἃ 8 Ἰ5Π ἴῃ οἤδρ. 111. 17, 

νπιο ρεάθ. ΝΝοιν  : }ϑιδπαϊηρ [Π6 Δοσθηί81 οοππϑοὶ ἰδ τ ΠΝ ὩΣΜΘ» 

ὉΠ ταμον 1ὁ “ Όμα {Π6 βροὺ ΠΟΘ {Π6 ῥγὶθβδίβ βίοοά ἤγηι." 
ΕἘὸν [80 ἀπαυβαδὶ οοηποχίοη οὐ {πΠ6 δάνοι. ἀθσῖν. σϑῦρ. ψῖ ἢ [ἢ 6 
ὩΟΌΏ, 866 Πισαϊά, Τ,οἢγχὈ. ὃ 280 ς. 

γν. 4--ὃ. Δίϊον “οβιπα μαὰ ρίνθῃ ἱπβίγαουϊοηβ ἴο {116 σϑρσθ- 
δοηΐδίϊνοβ οὗ [Π6 ἔνγοϊνο ἐγ ῦ68 τὶ ἢ τοΐδγθησο ἰο {116 βίοηοϑϑ, ν οἢ 

{ΠΟῪ ΟΥΘ ἴο ἴαϊζθ οὔὐ οὗ (ὴ9 “ογάδῃ, δ σΑΥΤῪ ον ἱπίο {πὸ 
σδῺΡ (ν. 4, ὅ), [6 αἶδο ἰο14 ἴθι τνμαῦ νγὰ8 {π6 οδ]θοΐ οὗἁ {Π]18 

ἀϊνπμθ σοσηπηαπμά, ΤῊΘ βίοῃβϑ ὑγϑσ8 [0 ὈΘ ἃ ΠΙΘΙΠΟΓΣΊΔΙ ἴῃ 116 τα δὲ 
οὗ τμθπὰ, νοι που βεσνθ ἴο ἐχϑιιβηῦ ἴο {Π|6}Γ ΡοΒίοα Υ [88 
ΤΟΙΘΌΓΆΠΟΘ οὗὨ [86 τοἰγαοῦϊοιιβ αἰνιβίοη οὗὨ {Π|Ὲ νγαΐθσϑ οὗ {110 
“ογάδη (ν. 6, 7). Υ̓́ΠΘη {Π6 βἴοῃϑβ Έ͵Θ βού ὉΡ, 6 τορϑϑίβα ἴο 
116 Ρ6Ορ]6 1118 ἀδβογι ρίίοη οὔ {μοὶν ἀθβϑίρῃ. Τῇ τεροιοη, ἔμθτθ- 
ἴογα, 18 ποῦ ἃΠ ὈΠΠΘΟΘΒΘΒΑΤῪ Ο116) ΠΟΙ (1068 ἰδ ᾿ηα]σαῖθ, ἃ8 ΦΠον 6» 

(Ρ. 451) ἔδλῃοΐθβ, ἐπαῇ {6 ΒΙΒΙΟΥΥ 88 Ὀθθὴ ἀσγανῃ ἔγοιη ὕνγοὸ Αἰ - 

ἔοσομΐ βΒοῦτοοβ. Υ. 6. τμὶ ἐλῖδ, 8011. {Π6ῚΡ ἰδ κηρ ὕνγοὶνα βίο ϑϑ 
οαἱ οὗ [Π6 “ογάδῃ, ὁζο.--- 7 ἐο-πιονγοισ 18 866 56η88 [Δ ]ΟΥἹ ἴον 

ἐπ ψιέωνο.1---, 1. ΤῺῊΘ ΝΥΝ ΥΤΡΙΤ Ἢ ἸΓῚ39 86 τορϑδίθα ἴον 

π6 86 Κθ οἵ διηρμββὶβ; ἀπά {πογθίοσθ δ΄θ ποὶ ἀπηχθδηΐηρ, πὰ 
8.1}} 1688 ἃ ρἷοββ, 88 ογον (ρ. 844) δι ρροβεβ πρὶν ἽΝ ἴο αἱϊ 

εἰθγηϊζν, ἴ.6.) 'π 811 ἀρθ8 ; ποῖ ΠΊΘΥΘΙΥ ἴῃ ΒΘΟΌΪ ΠΩ, ζσ ον αἰο68 

ποῦ ἸΏ68ῃ ἐΕΝΣ ἘΡΗΙ Ὀαΐ φέονπῖέψ ΟΥΪΥ. [10 15 οὶ δἰ ΑΥΒ υ86α [ῸΓ 
[15 ἰῃ [ἢ6 τη ΘΑ Ρ ἢ γ58104] 86η86, θα δἱ {ἱπη|68 ΒΠΏΡΙΥ πῃ ἃ ΡΟΡυΪΆΓ 
ὍΔΥ, ἃ8 10 [Π6 ῥγϑβθηΐ οϑ86) ΘΠ {Π16 ΒρΘΆ ΚΟΥ 15 [δα ὈῪ ἢ)18 βίσοηνρ 

ἱ Εὸν [86 ἴοσπι "γ θϑίογθ ρυϊίατα!β, βοθ Εισαϊά, ἴμΘγΌ. ὃ 182 ὃ, 
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ἀρδῖγθ ἴο ονθυίοοκ {μ6 ἔβοϊ, {πᾶὶ ταῦ ἢ6 18 ϑροακίηρ οὗ πηυβὲ παν8 
8 οπὰ; σοιηρδιθ ἤἰοποδίομδονο, οὨτὶβίο]. 11. Ρ. 427 864.---Υ͂. 8. 
Απά ἰδ6 ϑοηϑ οὐ 1εγαφὶ αἰϊά 80. ΟΣ ΒΙΟΑ ὯΞ ἿΠῚ8. ΠΔΠΊΘ 8 ἃρ- 

Ρἰοἀ ἤοτθ ἴο {πὸ ἔνναῖνθ τηθη, Ὑ}Ὸ ὝΜΘΙΘ ΟΠοΒθη ἴο ΟΑΥΤΎ {110 
βίου ϑϑ, Ὀθοδ 86 [ΠΟῪ ΤΟΡΓ βοηϊθα θοῇ ὁΠπ6 1}|6 {106 ἴτοιῃ ΒΟ ἢ 
ἢ6 νγὰ8 οἴοβθῃ, πα {πογϑίοσθ τορθίμοῦ {Ππ6 8016 Ῥ6 ΟΡ ]6, 0 86 
ἘΒ0Δ]]Υ ΘΙ ΥΔΟΘα ἴῃ [886 το 80πη8 ΟΓ Ζ1δγαεὶ;" (οδοπηνα ὁ: 
ΡΓθοθαθα ὈΥ ιαβιιι8δ ἀπὰ Ζγιιδῖμ8).---γ "5. 1Π6 Ῥοσβοπαὶ 

ῬΙΌΠΟΙΠ ἴπ {π6 π]Ά80Ὲ}} 6, 88 [{|6 σοηιπιοῃ οστη, 8 ΨΟΙῪ [ΓΘ] ΠΘΏΕΪΥ 
τπι8664 'π [6 ρἷαοθ οἵ ὑπ6 ἔδιι  Π1 6, ΘΒρΘοία]]Υ ἴῃ {[Π6 ΓΠ|Γὰ ΡΘΥΒΟΗ ; 
866 ΟΠΔρ. ΧΙ]. 28, χίν. 4, δπὰ  ισαϊα᾽ 8 1,οῃτΌ. ὃ 184 ο.--- 9 

ὉΪὺ ἀο68 ποῖ ἀδποῖθ {πΠ6 δγϑοϊοη οὗ {π6 τιοπαπιοπὶ (12 6γ 6865 ἀπά 

Μαυτονὴ Ρυΐ τα 8}8 : ἴΠ6Ὺ Ἰα] [πϑῖὰ ἄονγα ποτ. ἜΠ6 δγοοῦοη οὗ 
ἴπθαλ 88 ἃ τηοπαγηθηΐ 15 ἀθβου θα ἴῃ ν. 20 ὈΥ {Π6 ὕθγπὶ 7: 

ΥΝ. 9. “Αμὰ 4“οβῆυδ 86} ὰΡ ὕνγεῖνθ βίοῃθβ 1η ἴπ6 τηϊάβι οὗ {Π6 
ογάδῃη, ἴῃ {πΠ6 ρἷδεθ ἡ μθσο (Π6 ἔδαοϊ οἵ {Π6 ργίθβίβ στῆο Ῥᾶγο [ἢ 6 
ΑΥΚ οἵ ἴΠ6 σονοπδηΐ ϑἰοοά." ΤῊΪΒ ράβϑασθ, νυ ὶο χοὶδίθβ ἴὸ ἃ 
ΒΘοΟΠά τποπυτηθῃηΐ οἰθοϊϑα ἴῃ {πὸ Φογάδη 1086]. 18 ἀοβίρῃαῖθα ὈΥῪ 
Μεγον (ρ. 849) 48 “ἃ δΒοίθσορθηθοιβ βθοίΐοῃ, 8ὴη ἀποοηποοίοά 
ἔταρτηθηῖ, νυ] ἰοἢ σῖνε8 ἃ βῃογί δη4 βοιηθυ δὶ αἰ ογθηξ δοοουηὶ οὗ 
ἴπ6 δυθηῖ," τηοῦα ΆΠΥ ἀθβοσροα ἰἴῃ οἤᾶρ. ἱν. 1---ὃ. αιμνον, 
οβοπηνα ον, ἀπιὰ υ. 71, πσογῖθ (Ὁ. θ28 864) Ῥσοῃοῦποθ ᾿ἴ ἴο θ6 ἃ 
Ἰαῖθυ σίοββ. δνοτ᾿δ Ορ᾿ πίοη ἢ 88 τηθὲ 1} [δὲ 88 11{{16 ἀρρτοθᾶ- 
τἴοη 88 ἴῃ6 υπηδίαγα! Ἔχρ]δηδίίοη οὗ Βεἰἰογηιαπη ; ἴου ψηϊ ἢ 868 

Μαιιγον. Τὶ 18 ΌὉΥ̓ ΠΟ τμθ8η8 ΑἸ ΟῸΪ ἴο τϑίαϊθ αϑο {π6 ἀγρυ- 
τηθῃΐβ Δἀάπορα ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ πο θη ΟΥ̓ 1.8, ἴο Βαρροτὶ {ποὶν ἐΠΘΟΥΥ 
οὗ ἃ ρἷοββ. ΤΊ] ἤἶγδέ ἀυρυιπχθηΐβ, {παὶ “' [Ππ6 οοπιτηδιια σίνθῃ 
ἴῃ ν. 8 ΟὨ]Υ 8ρ68 18 οὗ οπ6 πιοπαπχθηΐ, (πὲ αἱ ΕἸ]ρα),᾿" ἀεγῖναβ 81} 
118. ἔογοθ ἔγοτη {86 δϑϑυϊηρίίΐοη {πὲ 1ξ 15 σμαγδοίοσίβεις οὗ [6 Βοοκ 
οὗ ψοβῆιπα “' ἴο γθρουΐξ ποῖ πιθσγεὶν ἔπ δυθῃΐβ {μϑιηβαῖνθθ, Ὀὰΐ δ͵8ὸ 
116 σοπληδη 8 οὗ ἀοα ν ἢ} σθίδγθηοθ ἴο 4}} ἐμαὶ νναὰβ ἴο 86 ρεῖ- 
ἰογτηθα ;" (οδοπηιῶἋν" ρυθοθάθά ὈγῪ ΜΒοίϊογπιαπη). Βαϊ (88 
ΔΘΒΌΤΩΡ[ΙΟ 156 ποῖ αυϊΐθ οογγθοῖ, Ὁ ἐμ6 δυΐμοσ οὗ ἴῃ Βοοκ 
Ὀοίοσθ 8 ἔγθαιθην γθροσίβ [Π8 σοιημηδηα [186] ν ἢ στοδὶ Ὀγον εν, 
δα Ἰθανθβ [86 ]} ραγροτί οὗ ἴξ ἰο 6 αἴοσναγάβ ὀχρίαἰηθά ὉΚ 
“ οβῆυδ ; σοΙΏρΑΓα ἢ Δρ. 111. νν. 7, 8, Ὑυ τ νν. 9.-- 18, δηὰ ἱγονν. 
2, ὃ, “1 4---Φ. Ιπ [86 ἔοστηοῦ οὐὗὅἁἨ {μ686 ρβββαρθβ ἴπ0 σοτηπηδηά 
οἵ (ἀὐοὰ ςοπίδϊ ἢ Ω0 ΓΘίογθποθ ἰο ἔπ 6 ομοίςβ οὗ ἐπ ἔνγεῖνθ τηθῃ, 
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(νυ. 12); δὰ ἴῃ [Π6 Ἰδίίθγ, ποι ϊηρ; 18 Βαϊ οὔ [π6 ρσροεθ ἔοσ ἢ] ἢ 
[Π6 ὕτγεῖνθ ϑἴ0 68 ΨΟΓΘ ἴο ὈΘ οΑΥτθα οὐοῦ ἔτοπ) {Π6 “οτάδη ἰο {π6 
ὈΪᾶοθ οὗ ϑῃοδηιρηηθηΐ, 511}} 1655 15 ΐ βαα {πὶ ΠΟΥ Το ἴὸ ὃ6 
ὀγοοῖθαά [ΘΓ 88 ἃ τηθιη τὶ (Υ. 6, 7). Ηδποο {86 ἔδοξ (Παἱ 1ῃ6 
Ὀινίηθ σοι πιδηά, ἴο ογοςοΐ {86 βθοοηά πηθηγοσδὶ, 18 ποῖ τηθηἰϊοποα 
ἢ ν. 8, ἀο68 ποῦ ρίονθ {πὶ 10 νγὰ8 ποῖ δοίυ νυ ογοοίθα. ὙΠ6 
δοοοπα Δταατηθῃςϊ 15 [ἢ18 : “ ΤἼΘ τηθιμοσίαὶ ἰπ {86 “ογάδῃ σουἹὰ 
ἤᾶνα σΟΠΊρ]Θίο Υ [416 ἃ ἴο ΔΉΒΥΨΟΥ 118 64, [Ὁ 1 σου ἃ ποῖ ῬΟΒΒΙΟΙΪΥ. 
ἢᾶνο σοπηδὶπϑα ἰοηρ δον 118 ογθοίΐοη θϑίοσϑ ἃ γγαβ [σόν ἄονση 
Ὀγ ἘΠ νγαΐθῖβ ; ποῖ ἴο πηθῃτίοη ἔπαῇΡ ὅσο ἀαγίηρ {Π18 Βμοσί βρδοθ 
οὗ πηθ 11 τνοιϊὰ Βολγ ΘΙ Υ θ6 ν᾽ β᾽ Ὁ]6 ἴο Ῥ ύβοῃβ ογοββίηρ ἴῃ6 ον 
(αι). ΓῊ8 οὈ]θοίίοη [88 ἤθη δηθὰ ὈΥ Οαἰυΐη. “1 
σταηῖ," [16 8408, “" [Παὲ [ἢ6 τηοπαπηθηὶ γουὰ ἤανθ Ὀθθῃ 1186]688 
1 1 μαα θη Ὀατὶοά {πόγα ἴῃ βίίθποθ. Βαΐξ σἤθη ἔΠΘῪΥ σοηνογβοά 
ἢ ϑαςἢ ΟΥΠΟΙ οὗ [Π6 βίσπ οὗ [Π6 ραββαρα ψῇὶσῃ μὰ Ὀθθη Ἰοῖς 
ἔπ ογο, 10 τνγὰ8 0 Ποἱθηῦ ἰοὸ οοπῆγπι ἐποὶν (αἱ ἢ, [0 ᾿θὰΓ οὗὨ ν δὶ ἴμ6 Ὺ 
ἀϊά ποῖ βε8. 186 ατὶς οὐ ἐπ δονθπδηξ νγαϑ 8ῃαὲ ἊΡ ἴῃ {Π6 88η0- 
ἔύδΓΥ, 8η6 πἰαἄδῃ ἔγοιη βρης ὈΥ ἃ νδὶ], γοῖ [8 Βάάθη ρ]ΟΥΥ τνὰβ 
Ὠοῖ ἰοϑὲ δπὰ {γι 1658, ἤθη ΤΠΘΥ Ἰοασι θα ἔσο {π6 αν {παὶ [ἢ6 
οογεηδηΐ οὗ (ἀοὰ νγὰβ ἀθροβιίθα ἔΠθγθ. Μογθουθγ, [ἢ 18. ροβ51}0]9 
{παῖ {πΠ6 ἴορ οὗἩ π6 ἤΘᾺΡ πῆδῪ πᾶν Ὀθθὴ β86θη ϑβοῃηοίϊηθβ θη 
186 τῖνον [6]. Τὴ6 Ἰδιῖο τ πητδὲ δα πλϊξ [Π6 τοῦθ γθϑ αν, 88 
[Π6 ᾿ἸΒΓΟΥΔΠ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 8808 [παὶ [Π6 βἴοπμϑβ γογθ ἔποσθ “ἴο {118 
ἀΔΥ,᾿" δὴ δϑδϑουϊοη ψῃ ἢ ἢ6 σοῦ ]ά ποῖ ἤδγθ τη866 1 ΠΟ ὁπ διδὰ 
ΘΥΘΙ Ὀ66η 80]6 ἴο 866 ἴθ. Βαϊ 0 σδῃ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪΥ ατιοϑίίοη [ἢ 9 
ῬΟΒΒΙ ὈΣΠΠῪ οὗἁ 1, τ θη ΤΠΟΥ 0 Γ6 βοῖ ὑρ, ποῖ ἴῃ ἴΠ6 ἀδοροϑὲ ρασὶ 
οἵ [ἢ6 τῖνϑσ, πὶ πθᾶν [Π6 Θαβίοσῃ ὈΔΏ, ψἤθγ (Π6 Ὀγσίθβίβ βίοοῦ, 
ΔΟρΟΓαΐησ ἴο οἤδρ. 11}. 8 δπὰ χν. 17, σιτἢ [Π6 ἀΥκ οὗ ἴΠ6 Ἄοονο- 
Πηΐ ; ΘΒΡΘΟΙΪΔΠΥ ἃ8 γγὸ Κποῦν ποῖ 6 Ὁ ΠΟῚΓ 81Ζ6) ΠΟΥ [Π6 ΓΙ Θ89 
ΜΠ νον ΤΠΘΥ 6 γῸ βαῦ θρ. 6 σδπποὶ ΒΌρΡροΒΘ ὑπαὶ {ΠΟΥ͂ 
ΤΟΙ ΔΙ ηΘ4 [ῸΣ σοπίαγίοβ; Ὀαΐ {ΠΟῪ ΟΓΘ ΤΊΟΓΘ ΘΕΡΘΟΙΆΠΥ ἀσεισηρα 

1 ΤῊΘ δύ] ον ἐμ οορΊΔἢ8 ὙγΟσΘ τι τλογο οοσγθοῖ ἴῃ (μοῖν οοηοα- 
δῖοη8. “ΑἸ ΠΟΟΡΝ τὸ 40 ποῖ σϑδὰ ἰμαΐὶ αοὰ ρᾷνϑ 8ΠῪ οοιηπιδηά ἴο 
9 βυδ τ] τοίδγθησθ ἰοὸ [8686 βίοῃβϑ, γοὺ ἤτοπὶ 186 ἴδοὶ μαὶ ἣθ βοΐ 
{ποτὶ ΠΡ τὸ ἰθδτῃ ἐμαὶ μα αἰά 1ΐ ἴῃ δοοογάδηοο τυ {Π 6 ΘΟΤΩΙΔΠΩ οὗἉ ἐδ ὁ 
Ὀ]οβδοὰ ἀοά. 6 μᾶνθ αἷβο οὐυϑογνϑᾶ ὑδίογο, [πὶ 1π6 βδογϑὰ ἰβίοσυ 
ἴθ. ΚΘΠΏΘΓΔΙΪΥ͂ 80 οοποἶδο {μαὺ ρατὲ οὗἁ ἃ Θσοπηπιδπά 18 οπηΣ θα, οΥ ΒΟπη ΕΠ 68 
{86 σῇο]θ σοπητηδπά, δηὰ ον ὑο Ὀ6 ΑἸ]οὰ ἃρ ἱπ ἐμ ἀδδβογὶρίίοῃ οἵἁ {15 
ἐχϑουοη. (εὖ. ϑολπιὶαϊ ργοοοάοα ὈΥ Χίίπιολὶ.) 
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ἴον 1Π6 οχίβϑίηρ ραπογδίίοη, τυ} 1]8ὲ ὕπΠ6 τηοπαπιθηΐ δὲ ΟἼ]ραὶ νᾶ 5 
Ἰηϊο παρα ἴο ΒΟΥ 88 ἃ ΤΠ ΘΠΊΟΥ8] ἴο ἔα ΓΘ ἀρ68, ἴο 08]] ἴο Σϑῃγοιη- 
ὕχϑποα ἴπ6 ΠΣ Γδου]ουβ δβϑϊβίδποθ οὐ αοα.Σ ΥὙ 1 18ῖ, {π6η, {Π|6 
ΔΥΓΡῸΠΊΘἢ8 ἴῃ Αγ οῸ οὗ [Π6 ΟρΙ πο (μα γ. 9 15 ἃ ἰαΐθὺ σίοβϑ 8.Ὸ 
8 ῥγονοὰ ἴο ὑὕθ Ὀ886]685,2 1Π6 δυνῃποπ οἱ οΥὗἩἨὨ {Π|6 γα γβ86 15 
ΘΒ Ὀ]15Π04, ,ιγ8ί, ὈῪ {Π6 ἴδοι {πάλ 10 18 ἰοαπα ἴῃ ΘΥΘΡΥῪ δηοϊθηΐ 
γΘΥβοη (αν θη {Π6 Ατγαῦϊο [185 {18 τϑδαϊηρ 1ῃ {Π6 τοχῖ, ᾿πουρἢ 1 
18. ΔΙΓοσοΊ ΠΟΥ σον ἴῃ {Π6 (ὐΔ}5] 8100} ; Δη4 δόσοπαίν, ὈΥ 109 
ἸτΩΡ 55: ὉΠ Υ οὗἁ σοπορινίηρ οὗ δηγυησ τ ἢ] ἢ σου] αν ρσίνθῃ 
Τ56 ἴ0 506}} ἃ ρἷοββι Κ΄. Ζεπσογῖο 1νὰ8 οὈὐβαγνθά (ρΡ. 6024) στὰ 
ταΐδγεηοο ἰο ἤονον᾿8 πούϊομ “ {Ππ͵πω0 {πα ὨΙδιοσίδη ἢδα ἵἔνγο δοοουηῖ8 
ἴῃ ᾿ἴ8. ρῬοββθϑϑῖοη Ἀπ σΆΓΘ ΘΒ}. πυτοίθ {ποτὰ ὈοΌ} 546 ὉΥ 5146,᾿ 
“(10 15 που] ηρ [658 ΤΠΔῃ ἃ σμδΓρθ οὗἨ τψδηΐ οὗ ὈΓαἢ8 οὐ ἴΠ9 ρατί οὗ 
1}6 Ἰ]διογίαη, ἴο αἰἤγαι {πᾶὶ ἢ ψγοῖθ βαοςβ ΠΟΙ ΓΔαΙΟΙΟΥΥ δβίδΐθ- 
Τηθηΐ8, ΟὯ6 ἰοῦ ἴῃ οἵου, νὴ ποὰΐϊ ονθῃ σοτηραῦηρ [Π6πὶ ἴο- 
δεῖμεσ ; δῃὰ {Π6 5816 ΥϑπιαγΚ 158 Θατ8}}ν ἀρρ]Ι Δ Ὁ Ϊ6 ἰο {Π|6 ΠΊΟΓΘ 
ἔλνουγίτα τηοάθ οἵ τϑηιονίηρ [Π6 ΑἸ σα γ ὈΥ Βα ρροβίηρ, 16 ᾿πἴτο- 
ἀποίίοη οὗ ἃ σ΄οβ8, {Ππ οὐἱν ΑἸ οσθποθ Ὀοὶπρ ὑπαὶ [Π6 ομαγρθ 18 
ποῦ αἀἰγοοίοα ἀραϊηϑὶ {πὸ ἢἸἰδίοσίδη θαΐ {πὸ δαΐμοῦ οὗ {{Π|ὸ ρ]ο88, 
Δ 8]1 δ θβοαιθηῦ ΓΟ θ 8 πα σοπηπηδηΐαίουβ 0 Ὦδγο Ἀ116α ἴο 
ἀείοος 11. ΤὨΪΒ ΤΘΡΙΌΒΟ]}, ΠΟΥΤΟΥΘΥ, ΟἸΪΥ ἀρ ]168 ἴο {μόδα γγῸ 
ΒΌΡΡΟΒΘ {Π|π4ὃ {Π6 ΓῸ 18. ΔΠ ἸγΓγΘοο ΟΙ]6 06 ἀἰβογθράπου Ὀοΐνγθθη {118 
γΘΥΒ6 ΔΠ6 {Π6 ὁΠ6 Ὀοίογο ἴ. ΕῸΣ {Π6 ἩΤΙΟΣ ᾿δ8 βίον οἰ ΘΑΥΪΥ͂ 
ΘΠΟΌΡὮ (παὶ 6 νγὰϑ ποῖ τϑίοστίπσ ἴ0 {Π6 ὕνγοῖ γα βίομϑ, νοὶ 
ὝΟΙΘ ἴ0 Ὀ6 8οῖ πρ 1π ΟἸραὶ, θὰ  ἴο βοπιθ οἶον ὕνγοῖνθ Β[0}68, 
Ὀο6}} ΟΥ̓ [Π6 ομ!5δίοη οὗἉ ἴΠ6 ἀγθῖΉ16, ἀπ αἰδοὸ ὈΥ ἀγορρίηρ ἴθ 
ῥγονίουϑ οοπδβίγαοιοη, δηα ρ]δοῖηρ {16 οὐ)οοί ναϊῃ 16 Τςορ. ἡ δἱ 
ἔπ6 Ποδὰ οὗ ἃ ἔγοϑδῆι βεπίθηςθ, ἰῃβιθαὰ οὐ ριόοοθάϊηρ πῖν [Π6 ἢ]8- 
ἴουῖςα] ἴθ π86 Ὁρρ. ΤῊ Ϊ8 νγα8 ποίοθ4 Ἰοηρ' ρὸ ὃν [88 7.Χ Χ'., [Πι| 

Ῥμίφαίο, ἀπιὰ 16 Θαυ ον ΘΧροϑιοῦβ, 1Π0 ΤΠοχοίοσο ᾿ηβοσίθα ἄλλους, 

1 ον Πιεησενο᾽ 5 τοτλατκ (ρ. 624), {μαὶ ἄνθη ἴῃ πιοάδσῃ {ἰπ|68 ΒΟΤῚΘ 
αν ἴδποῖθὰ {Π6ν οουἹὰ ἀϊδιϊπρυϊβα {Π6 ὑτγεῖνα βίοποϑθ πιθηϊτομθα ἰπ 
Ψο5ἘᾺ. ἱν. 9, ἴπ δυρροτέ οὗἁὨ ννβίοϊ ἢθ ἀρρθ8]8 ἰο Ζοδίπβοη ἰὶ. Ρ. 288 86α., 
ἦβ ἰυυπηἀρα ροη ἃ τηϊβαπἀογβίπαϊηρ οὗ {86 ρδγαργαρὶ, 88 ᾿οδίπβοη ἰ8 
ΟὨΪΥ͂ Βρθδἰκίηρ οὗἉ (6 ὑννεαῖγο βίοπμϑβ βϑῖ ἀρ ἴῃ αἾἸρα]. 

3 Τὶ 18 βίσδηρο {πὲ [ἢ6 Δα ΠΟΥ Β66πι8 ἴο Βᾶτα ονουϊοοϊκοα {86 ἴδοὶ ἰμδῖ, 
1 8 οὐσῃ ἸΒΘΟΥῪ Ὀ6 οοτγοοῖ, θη (86 ν δίθυσβ γοίασηρά ἴὸ ἰμποῖγ ῬτΌΡΟΥ 
σἤδηποὶ ἴῃ6 βίοπεβ σουϊὰ 0Ὲ ἰοῖϊ ἀγν, δπὰ που] σϑιηδίη 80 ἴὸὺ [86 
δτοδίον ρογίϊοη οὗ {86 γϑᾶϑγ.-- - ΤῈ. 
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8]108, ΟΥ̓ Β0Π16 ΟἾΠΘΟΥ ογὰ οὗ β᾽π|1}}8 τηθϑηΐηρ, [Ὁ [ῃ6 βαΚθ οὗ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΠρ' ΤΊΟΙῸ Οἰδαυΐν {πΠ6 56 η86 οὗ 16 τοῦ. (866, οἡ (18 
ἸΏΔΉΠΘΡ οὗ Θχρ]δἰηίηρ [Π6 ἀἰβοσθραμου, Αἰοαϊά, 1 ΘῃσΌ. ὃ 880 4.) 

Υν. 10 δπὰ 11. Αὔογ [Π6 πηιοπαπιοπὲ μα Ὀθθῃ 8βαῖ ὰρ ἴῃ [86 
)ογάδη, “ἴπ6 δὐῖκ οὗ {μ6 1ωογὰ ρϑββθά ονεσ, δπά (86 ρτίβϑδίβ." 
ἸΔῚ Τῆς ἼΩΝ ὭΣ δυθγῃ {ἰπίπσ ἰλαὶ “ελονυαῖι ᾿αά ογαονοά 
υὔοείνια ἰο 8αν ἰο ἐλ Ῥεορίο,  ΘΥΘΙῪ ΤΠϊηρ [Παὲ οβῆαα Πδα δαϊὰ ἴο 
{π6 ρϑορΐθ, νυ ἢ σϑίθγθηοθ ἴοὸ [Π6 ραββαρα 1(56], ἀπὰ {Π|6 σαυγυϊηρ 
ΔΟΙΌΒ8 Δηἀ ογθοῦοι οὗ {Π6 βίομθ, δῃαὰ δηγίπίησ 6186 {παῦ ΠΊΔΥῪ 
ἤανα θη δά ἀγαβββά ἴο {πΠ6π|, αἴον {Π6 ργιϑϑίβ οπίθγεαά {Π6 τὶν ν᾽ 
(ϑεὺ. ϑοϊηνϊα!.) “ὙΉΓ 59 ἰδ ἸΔΈ] τοηάογθά οπληΐα, ἰά ἰοΐατη, 

ἊΣ Ὀοίηρσ ἴα Κοη ἴῃ ἴθ βθῆβο οὔ γϑϑ; δ. ϑοἠπιϊδέ, ὁπ 1π6 οἵ μοῦ 
᾿δηα, ἐγδηϑβἰαΐθϑ 1ἢ οὔῆπθ σοσριπη. ΒΥ. ΤΠ ἀοΥ Πρ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ, 
ΠΟΠΨΥΘΥ ΡΥΘΟ βου {ἢ 6 88Π16 τ δ σ, [Ὁ ὩΪ5, 0 σοπιρίοὲό, ΔΤ ΟἸΪΥ 
ἸΏΘΔΠ ΠΟΙῸ ἴο σαν Οἱ, ἴο γϑαϊῖδ6, ἃ8 ἃ ΟΓᾺ ΟΥ̓ΠΟΙΠΤηΔΠα 18 ΟὨΪΥ 
σοιηρ]οἰθα οΥ [Ὁ18|16ἀ Ὀγ {Π6 ρου ογιδῃοθ οὔ [Π6 ΤΣ ηρ᾽ σοτητηδπααα, 
ΤΙ νογάβ “΄( δοοογάϊηρσ ἴο 411 ὑπαὶ Μόοβθβ σοϊῃηιδη θα «0818 
816 ποῖ ἴο δ [Δ Κ6ῃ 88 γϑίδυσίηρ ἰο ΔΠΥῪ 8ρ6618] σοιητηδη 8 νυ Β]Οἢ 
Μοβεοϑ γᾶν ὙΠ τοίδσθηςα ἴο {Π6 ρᾶββασθ, βῖῃςθ ἵπσθ ΓΘ ὯΟ 
ΒΌΘὮ βρθϑοΐαὶ ἀἰγθοιοῃβ ἰο ΡῈ ἐουῃᾶ ἴῃ 1μ6 Ῥδηϊαϊοασί, πὰ {ΠΟΥ 
σδηποῖ Ρ6 ἱπέοσσοα ἔγομι Να. χχυἹ. 28, Π6αϊ. 111. 28, ἀπά ΧΧΧΙ. 
28, 88 Ἡδυονηϊοῖ ΒΡ ροβ6β (ΕΠ η]. 1. 2. ῥ. ὅ66 864.) ΤΉΘΥ τ ΥΟΪῪ 
τοίου ἴο {Π6 εἶαυβο [δὲ ὈοΙΌΓΟ, ἴῃ σοι 10 8 βιαϊοα {Πα «οβῆυπδ 
Δ ρογίογπηθα 4}} {πὶ (ἀοα σοπιπηαπάρθα Ἀΐπὶ, ἴῃ σου ρ]θίθ 80- 
οογάδησα ψἹΠἢ [Π6 ᾿π] αποιίοη σίνοθ ἰο τη ὈΥ Μοβϑβ, θη ἢθ 
ΔΡΡοϊῃίθα Ὠΐπὰ ἃ8 {πὸ σαρίαϊῃ οὗἩἨ {π6 Ῥθορῖὶθ. (ὐδϊνίῃ [88 οχ-. 
ΡΙαἰποά {π6 ττογ8 ἴπ 16 β8Π)6 ΨΆΥ : “ Μοβθ8 μιδὰ 5 γ Οὐγ οοπὰ- 
τηϑηἀδα Πἰϊῃ ἴο Ὀ6 ΘΙ αἰζθηϊηνα ἴο {Π6 ψογὰβ οὗ αοα, βαυηρ 
{αὐ ἢ6 ἈΪπη5616 μαὰ θη ἰγὰϊγ οροαϊοηΐ, πα ἴπ8 δα αἰνγαγβ 
ἄοπϑ {παὶ πος ρἰοαβοά αοα." Μαδίιδ μῖνϑβ ἃ 51}}}18 0 θα ρὶδηᾶ- 
τ(ἴοη, θαῖ ποῖ 80 σοποίβοϊγ. Οα {16 οἵπδσ ιδῃά, {86 δχρυβββίοῃ 
18 χοβϑίσίοιθα [Ὁ ἴοο ΠϑΙΤΟΝΪΥ ὈΥ «Θεοῦ. ϑολπιΐάί, ͵. Η. Μὲιο]αοῖὶδ, 

δῃα Ποβοπηιὶ  ἰθν., Υ Ο ΒΌΡροβθ {παῦ 1 τ ίοβ τ ογοὶυ ἴο [Π6 Ἰηβίσαο- 

ἐἰοπβ ρίνοῃ ὈῪ Μοβββ ἰο «“}οβίνδ, “" ἴο ζῶα Κηοννῃ ἴο [ἢ ρθορ]6 

Ὑπδίθνου νγὰ8 οοιῃδπαδα Ὁγ αοἀ."---Απά ἐδ ροορίφς τισεπί ᾿αϑιὶίν 

οὐεν. ΤῊ]8 τϑιμδυὶς ΓΌΓΠΙ8 80 ΔΠΕΠ65818 ἢ. ἐῃ6 ργθοθαϊηρ 016 : 

“86 ῥτίεδίβ βίοοά 5:}}} ἴη ογάδπ, δῃὰ 18 χυϊίβ ἴῃ [8 ρδοθ ἢθγθ 

αἱ 1ῃ9 οπὰ οὗ {Π6 ᾿ἰἰϑίουυ οὐ [6 ραᾶβϑᾶρθ, ἱπαβιγιοῖ 88 10 4180 
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ΒΟΥΥΘΒ ἴ0 Ορϑῇ ἐΠ6 ὙΑΥ [ῸΓ {Π6 ἔα ΘΓ ῥσόρτοδβ οὗ [Π6 παγτδίνθ. 

Τι νγὰβ ἐπ λαδίθ ἰμαῇ ΤΟΥ ραβ886α ονϑῖ, ποῦ θυ Ϊυ Ὀθοδαβα “' ἐΠ6ῚΣ 

πιοαγίβ ἰγοιη 6 α 48 {ΠΥ ραβ8864 Ὀθηθαῦῃ {Π6 {ῃΠγοδίθηϊηρ πηοὰῃ- 

(αἷπ οὗἉ ναῖον, δἐμβουρσὰ πον Κηον {πὶ [Π6 παηά οὗἁὨ [Π6 τι σ ΠΥ 

αοά ναβ μοϊἀϊησ 1" (Μαιγὸρ πὰ υ. Ζοησονῖσ, Ῥ. 620), Ὀυϊ 

Ὀαοδιβ8 μαϑίθ τγ88 ΠοοόββΆ ΣΎ, ἴΠ ΟΥΟΥ τπαῦ {Π| ἱπη ΠΊΘΉ586 1858 οὗ 

τη6η, ῬοΠΘΏ, 8π4 οἰ] άγθη τηϊσἢξ οΓο88 ἴῃ ὁπ6 ἀν ΜΠ 4}} {Π6}Γ 

Ῥοββθββίοπβ, Ὀθίοσθ πιρηϊ σα οθ. Τῆὰ8 {Π6 ᾿ιαϑῖθ γγὰ8 80 

ονίάθποθ οὗ {ποὶρ οδϑάϊΐθποθ ἰο ἐπ Ὠινὶπθ οοιηπιδηά, σίνθη 

{του ρἢ «“05}0Δ.--Ὗ, 11. ΤΙ "5. ΓΙ Γτυ -Ἴ Ἴσον ἐδε ατὲξ οἵ 

«7εϊουαΐ, 18 ῥΡΙαοοα 1η {ΠῸ [Ὀστορτοῦμα ἃ8 ἴῃ6 ΡΥποῖραὶ βαδ]οςεί, απ ά 
ὉΩΣΓΙΞΙΤῚ ἰ8 Βα ογαϊηδίθ ἴο 11, θθοδιβα ᾿ξ νγαβ [Π6 ἂς οὔ {πὸ Ἰωμογὰ 

ν ϊοῖ τοπάογοα ὑπ τηϊγασῦ]ουβ ραβϑᾶρ πγουρἢ {πΠ6 Φοτάδη ἃ 

ΡΟΒ51016 ἐπΐησ,.. Τὴ τῖνον ψὰ8 ἀἰν θα, ποῖ ὈΥ ἐπ6 ροννοῦ οὗ [88 

ΡὈυθδίβ, θαῦ ὈΥ 1η8 ἀὐκ, τὴ τ] οι 116 Ἰωοστά οοππδείβά }}18 
σταοίουβ ἀπά αἰ πλισΠΕΥ ργθβθηςθ, ἰῃ δοοοσγάδηςα τ] ἴπ6 οονο- 
ῃδηῦ Π6 Π8Δ4 πιδάβ ψ1{}Δ} 15Γ86].---Ὸ Ἱ Εν ΙΏΔΥ Ὀ6 ἱπίογργοίθά 

πῃ ὑνοὸ ὙΑγ8, δἰ ποῦ : δόΐογ ἐλ »εορῖδ,. ἐ.6.,), ἴοΥ ννϑῆὶ Οὐθῦ, 
ρϑϑϑίηρσ ὑπσουρἢ ὑπ6 τῆν ἀπά {πγοαρῃ ἴη6 ρθορὶθ ψ}ο βίοοά 
ὍΡΟΙ {Π6 Ορροϑίία Βῃοῦβ, δπὰ {{1ὰ8 σδπλθ ἀραίη [0 [16 ἔγοπί οὔΠ 9 
ΡΘορίθ δπὰ νηΐ οῃ Ὀθίογθ ἔπ θιὴ ; ΟἹ ἐπ ἐδ δἰσἠέ ο7} ἐδ6 ροορίδ, 
ὙΠῸ Ὑ ΓΘ βίδπαϊηρ οἢ {Ππ|Ὸ ΣΌΣ Βῆοσο. ὙὴΘ βϑοομα οσρδηᾶ- 
(ἰοἢ 18 Ἀπἀου θα Ϊν [Π6 ΤΟΥ͂Θ 8016 οὗἁἨ [Π6 ἔνο ; 8.11} τὴ τηιβῖ 
οἷνα ἴΠ6 ῥγοίδγθησθ ἴο (6 ΌΓΠΊΟΙ, 88 πηοϑὺ οοπηπηθηϊδίοῦβ ἢδνθ 
ἄοπο, βίπεθ γγχ ποῦ οῃἱῦ ἢπὰ ὩΣ ὩΣ αβοὰ ἴῃ παρ. "1. 6 ἀῃά 
χὶ, 14 νυ τ [μ18 τηθαπίπρ, Ὀαΐ α8οὸ τηθοὶ τυ ἡ» ἴῃ [Π6. 88ῃι6 
56η86 ἴῃ ΟΥΠΘΙ ῬΑΒΒΆΡΘΒ ; 6.0.) α΄δρ. νἱ. 4, 6, 7, 8, 9. 

γν. 12---14. Α ἴδνν γεπιαγκβ τὸ ἤθτθ Δρροπάθα ἴο ἴπὸ ἴοσϑ- 
σοὶηρ παγταῖῖνθ. Τῆς ἢγβί σϑίουβ ἴὸ 1Π6 ἵνγο {068 δηᾶ 8- 8] 
ἔγοιῃ Ὀθγοηα «ογάδη, δηὰ {Ποῖ δοοοιιρδηυηρ ἴπ6 γαδὲ ἴο τα κθ 
80. Αἰΐδοκ ἀροη ἴῃ6 ἰαπά. γγν» (ν. 12) νου]ὰ βθθιὶ ἴο ἱαρ]γῪ 

ἐμαὶ [πὸ 50] ἀἴογβ Βοϊοηρίπρ ἴο {π686 ἰγῖθε8 ογοββθά οὐδ {πὸ 
ΕΙΥΟΙ ἴον οὐ ὈοΠἰπὰ [Π6 ῥυιθϑίβ ὙΠ ἢ {Π6 ἀκ οὗἩἨ ἐπ6 σονθηϑδῃΐ : 
δαὶ ϑοῖι 8 1468 18 δυνά  ΠΕΠΥ δὲ ναυίδποθ νυ ἢ 116 ν Π0]6 ἸθμάθποΥ 
οὔ Π6 παιταίῖνθ, ΨῈΊΟΙ δἰτηβ δ σν!ηρ' 88 πιαυκοὰ ἃ ῥχοτηΐπθηςα 
ἃ5 ΡΟΒΒΙ 6 ἴο {π6 ἔδοῦ (Πᾶΐ [Π6 ἃσὶς οὐὔἁἩ (ἰ σονεηδηῖ, [πΠ6 σαῖιϑα 

οἵδοὶοπδ οὗ {π6 πγασυϊουβ ἀν βίοπ οὗ [Π6 νγαῖθσ, γγχ8 [Π6 ἢγβθέ ἴο 
δπίοῦ δπαᾶ {Π6 ᾿αϑὲ ἴο ἰδᾶνθ, γοπηαϊπὶπρ ἰπ {πῃ «{΄ ογάδῃ 1} 41} 1119 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺΕ ΙΓ. 1ὅ---24. 128 

ῬΘΟΡΙΘ δὰ ογοββθα οὐθσῦ. ΕὙΟΠι {Π|8 16 ΠΘΟΘΒΒΑΡΊΪΥ [Ὁ]]Ονγ8 {πὶ 
[86 ῥγἱθϑίβ σνῆο οαστιθα [6 ἀκ γεσθ 6 ἰαβῦ ῬθΥβοη8 γμῸ σψϑηΐ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴπ6 τῖνοσ, 6 {πογϑίογο τοραγὰ ΩΝ 88 Ἰπαϊ]οδίηρ, ποῖ 
[ΠΡ οΓΟΒϑ! Πρ [Π9 ΥἾνΘΥ 80 ΠῚ Οἢ ἃ8 ὑΠ6]Γ σοϊηρ' ΟΥΑΙ ἕο γγὰγ ἰῃἴο 
[86 0] 8 οὗ δ σίοδο ; δπὰ βῃου]ὰ δχρἰδίη Ὁ» ὯΞ δ, ἴῃ 

(ἢ 5816 ΤΘΠΏΘΓ ἃ8 ὈΣΤ ΟΡ (ν. 11.) Ηδποο ἐδο ἡ γεϊαί. 

ἀοποίοθβ [Π6 οσάϑσς οὔ ἐποῦρμ, ᾿ἀΠ4 ποὶ οὔ ονοπίβ. ΤῊ δὐΐδον 
ΒΙΡΡΟοΒΟα ἴξ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [0 ΑΥ̓͂ 5|Γ688 ἀραϊῃ Ἴρομ {16 ἕλοι ἐπαὶ [6 
Βο ἀἰθῦβ οαἱ οὗ ἰῃ6 {τῦ68 οὗ Βοαθθη δπὰ Οδά, ἀπά (ἴθ Πα] 
ἰἰῦο οὗ Μδηαββθὴ δοςοπιραηϊθα ἐΠ6}}" Ὀγοίἤγθη, δηά ρ]δοθά {6 πὶ 
δοῖνεβϑ αὖ {π6 Πθδα οὗἉἩ {πΠ6 ρϑορίθ ἱπ γϑδϊ 888 [ῸΣ Ὑγ8γ, 88 {ΠΟῪ 
(05 [18 |16ἀ [ἢ 6 Ῥτοσηΐβα ψῃϊςἢ ΓΠΘΥ Πα τηδάβ ἴο «οϑῇπα (ομΔΡ. 
:. 16 864.) Οχ ὈΣΌΓΙ οοπρατο οἰιαρ. 1. 14, ὑπ» ὙΘΟΙῚ [ῃ6 

ὙΆΓΓΙΟΥΒ ΘαῸΪ ΡΟ [ῸΓ 4.016, 866 (σὐόϑθηῖιι8, {Π68. 1. 289. -τήδν 

ἽΓΤ γ» ἐλ μίαϊπι8 οΥ υετίολιο, ἰΒ {116 πᾶπι ρίνϑῃ ἴο {παῖ ρατί οἵ εἶϊθ 

Ατᾶβα οὐ αβοῖ, νβίοι ἰβ 'π 16 μοῖρ ὨΡουΣΒοοά οὗ δὁγῖοῆο. ὙΤ}ι 
ταοαῃζαΐη8, ὙΥ ΒΙΟὮ ἔοστα ἐπ6 ὈΟΠάΔΓῪ οὗ 16 Οοσ ἴο {Π|π νγεβῖ, 
[411 σομϑι ἀθσδῦϊν ῬδοΚ ἴο {πΠ0 βου οὗ {Π6 Θηίτζαηοο Ἰηἴο {Π6 Υ δαν 
ζεῖ, ἀμὰ αἴος ἰακίηρ ἃ οἰγουϊουβ αἰγθοίίοπ ἔγοπι ὑπ6 ρῥἰβίμ 
ἴον γα 5 {π6 βου! -νγοδί, ὑπσ ἀραΐη (Οὐ γ 8 ἴμ6 [)68Δα θα, δπὰ 
τογπιϊ μαῖα ΔΟΓΆΡΟΥ ἴῃ {Π|0 ργοιιοηίοσυ οἵ Εδ8 6] Εβ ΚΠ, [1π 
{π|8 ρίαοθ [88 γϑι]!ου οὗἨ 1π6 Φογάδῃ 18 88 το 88 Βϑύθῃ [1168 
Ὀτοαὰ οἡ {π6 ψοϑίθσι 8166 οὗ (ῃ6 γχῖνοσ. (ὅθ ἰβοδίμδβοη ἰϊ. 
Ρ.- 289 544ᾳ.) ἴπ ν. 14 {1ὸ ἔαγῦποῦ Ὑϑιηδυκ 18 τηδάθ {μὲ {Π68 
Τ1,ογὰ [1616 1118 ρτόπλ86 (ΟΠ ρ. 111. 7), ἀῃὰ ὈΥ [ΠῸ τηϊτδσυΐοιιβ 
αἀἰνϊδίοη οὗ {π6 σῖνϑυ δία Ὁ} 15Πη64 (6 Δυϊπουγ οὗ Φοβῃσα ἴῃ {16 
ΕΥ̓́68 οὗ {π6 ΡΘΟρ]6, ἴῃ βῃ ἢ ἃ ΔΉΠΟΥ ὑπαὶ (ΠΟΥ ἰθαγοα Ἠΐπη, ἃ 8 
{Π6Υ ἢ ἔξατοά Μοββεβ, 4}} (μ8 ἐἰδυ8 οἵ ]ι18 8, “Ἅ ΤῊ1Β ννὰ8 μοὶ, 

ἰηἀοοά, {π6 σοἸ 6 ἀθϑῖσῃ οὗ 1{Π6 τηΐγαοΐθ, ἴο ϑχαὶῦ {π6 ρονγοσ δηά 
δυο οὗ Φοβῆυα. Βαϊ 848 11 νν88 οὗ (ἢ ργοδίθδὶ 1πηρογίδπμοθ 
ἴο 1Π6 ρῥ60Ρ]6 σοῆθγαῖυ, {πᾶ [Π6 ρονθγητηθηΐῦ οὗ Φοβυα βμου ά 
μ6 ΠΣΠΙΪΥ 6βι 4 0}1864., 18 18 ὙΘΥῪ ῬΓΟΡΘΕΙΥ ΤΙ ἢ ΠἸΙΟΠΟα 88 ἰῃ6 ΟΓΟΤΤ- 
ἱηρ Δαναπίαρο γοϑυ]ηρ' ἔγοιῃ 11, {πᾶὶ π6 τγᾶ8, 88 10 γνϑῦθ, ἱπνοϑίθα 
ὙΠ ΒΔοΓΘα 1ΠδΙ 8,  ΠΟἢ ῥτοάπσθα βθοἢ νοπογδίίοη ἀηοηρϑί 
[Π6 Ρθορΐβ, ἐπα πο οὔθ ἀαγϑὰ ἰο ἀθϑρίϑο ἢϊπη." ((Οὐἰαἴυϊη.) 
ν. 1δ---24. Τὴδε ργἱθδίβ σοπὶθ τ οἱέ οΓ ἐδ6 Ψογάαπ. ἤἰοζιγη 

οὐ δια τιοαΐογϑ8. 7)αψ οΥ̓͂ ἐδ ραδϑασα (νν. 15---19). Εγοσίίοη οὗ 
1.19 τποπυτηθπὶ δὖ ΟἼραὶ (νν. 20---24).---Ὗτ. 1δὅ βΒὰαᾳ. ΤῊΘ ῥσίοθϑίβ 
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μά, ἱπά 664, αἰγθαάν Ἵγοββϑά 86 σχῖνϑσ στ ΓΠ6 τὶς οὗ ἴπ6 οουθ- 
δηΐ (ν. 11), Ὀὰϊ (πὸ ]Ἰι]ϑίοτίαθῃ μα ποὶ γοϑὺ τηϑηςοηθα {ΠΘΙΡ 
σΟμληρσ ἋΡ Ὅροι 11||ὸ δὴ κΚ. ΤὨ8 6 ἀο68 ἰπ νυ. 18 β.ᾳᾳᾷ. Τῆθδθ 
ΥΘΓΒ68 Ἃο ποΐ {μογοίοσο σοηίδίῃ ἃ σϑρϑιϊ το οὗ ὑπαὶ οὶ [88 
Αἰγοδαν Ὀθθη ἀθϑουθοα ἴῃ ν. 11, 88 Ο. α Ζιαρίάο, 71)αιδο, ἐδι6 ὁ:6- 
φείϊοαϊ μαπάδοοϊ, απὰ Μαιμνον αἰῆτγτη, ΠΟΥ ἀγὸ ἴποῪ οχισδοίθα [τΌΠὰ 
ἃ ΕἸ γθηὶ βοῦγοθ, ἔγοια {παὶ ἔγοῦχ ἡ ]σἢ νυν. 11 δῃὰ 14 ψθγ8 
(Δ Κοη, 88 ονον (Ρ. 8580) ἀπά αωΐζωαβ (Ρ. 159) βῃρροβο. Α8 ἰξ 
Ὑγᾶ8 ἴῃ ΠΟΠΒΘΑΠΘΠΟΘ Οὗ δὴ ΘΧΡΓΘ88 σοι Πα ἔγομι 16 Τμογὰ, 
βίνεῃ ἴο ἴποπὶ {Πχοιρἢ «οβἰιὰα, {Ππ0 [Π6 ῥγἹοβίβ θηϊογθα {Π|6 ΓΊΥΘΥ 
Ὑ0} [86 τὶς οὗ τπ6 σονοπαηΐ (οΠΔρ. 11}. 8) ; 80 ἀϊά {ΠἸΘῪ 4180 σοιῃθ 
Ρ ποτ 1ζ ἀροπ ἴῃ ορροβὶῖθ ὕδῃκ δ {Π6 βᾶπι6 οομηπιδπα (ΠΡ. 
ἷν. 1δὅ, 17) ; ἀπὰ δ ἴῃ νναῖθυβϑ νιοὶ βοννεὰ ἀονγῃ ἔτομι ἀθονθ 
Ὑ ΤῸ ΤΙ ΓΔΟΌΪΟ ΒΥ δίορροά [86 πηοιηθηΐ {ΠΟΥ ἰουσῃθα 1η6 εἀρσθ 
οὗ [86 νναῖϑυ νυ [Π6 80168 οὗ {πεῖν ἔδος (οἢδρ. 1]. 14, 16), 8ο ἀϊὰ 
[6 Υ ἔονν ἀσαΐῃ 88 800 8ἃ8 {ποὺ δα ᾿ξποα ἂρ {ποῖν ἴδοι ἔγομι {116 
ΤΊν ΟΣ δηἀ ρῥ͵ασοα ποτὰ ἀροη ἀτν ρτουπά (ν. 18). ΤΠ βίγθϑση, 
σῃοἢ πδά ὑδθη [1614 ὕᾶοκ ΡΥ ἴῃ οπχηπϊροΐθηςα οὗἩ (σα, τοϊατηρά 
δΔηα Β]]1οἀ 1Π6 ΥἾΥΘΡ ΟΥΟΣΡ 8]}} 118 ὈΔΏΚ5, 85 1 παὰ ἀοῃθ ὑδίοσο 

(ν. 18 οοτηραγοὰ 1 ἢ οΠδρ. 1]. 18). ΠΥ Σ ΓΝ ἐλ6 αν οὗ 

ἐλδ ἐθδίϊηιοηψ, 80 6116 ἔγοπι [π6 [4068 οὗἹ ἔπ6 ἴανν τυβίο ττοὶθ 
Κορῦ ἱπ 10, ἀῃὰ ννϊςἢ σοπίαϊποα {Π6 ΓοβΕἰ πον οὗ ἴμ6 1μογὰ ἀραϊηδὲ 
18γ86}᾽8 8ιη, Εἰχ, χχνυ. 16. Οἱ ΓΛΊΨΤΥ 868 Ἡδησϑίοπδονᾳ, Βοῖιν. 

ἢ}. Ρ. 640 βεᾳ. Τμδ οοπποχίοη οὗ ΥΩ ν 21). δι τησϑὲ Ρ6 ΓΘ- 

ϑαταβα 88 σοηϑγι οἴ] 0 ΡΓΔΘΡΉΔΩΒ : ἐΐόν ἰ076 εἰιδηιϑοίυδ8 αισαᾶν ἔτοτι 
{πε βοΐ "δα οὗ 1Π6 τἶνϑυ, δηὰά βίθρί ρον ἐδ ἀγν στγοιηά, ἴ.6.,) ἀροη 
[86 ἔγσπι Ὀδηῖς.---, 19. ΤΊ]6 ογοββίησ ἰοὺ ρΐασα οἢ {86 ἰθπίῃ 
ἄδγ οὔ {πΠ6 ἢγβί ταομτἢ, ΟὨΪῪ ἔουΣ ἀδγβ, ᾿μπογοΐοσγο, μοΐίοσα π6 ἔδαβι 
οὔ 1116 ρβββονϑῦ (ομᾶρ. ν. 10) ; δῃὰ [ἢ6 ΟΆΠῈΡ νγ88 ῥ᾽ [ςμ6α οἢ {116 
ΘΑϑίθγῃ ὈΟΓΩΘΓ ΟὗὁἨ [π6 ΤοΥΤΊ ΠΟΥ οὐ Ψογῖομο (Στ ΓΤ ΓΙ)» 

οα {π0 8βροὶ ψ ἱοῖ τγὰβ ᾿8]]8ἀ ἔτοπι {118 οἰγοπιβίθῃηοθ οἾἶναι. 
ΤΊΘ πδηθ Οἰξίραϊ ἰδ ἀδοὰ Ποῖ δπὰ ἷπ ν. 20 κατὰ πρόληψιν ; 
ΘΟΠΊΡΑΓΘ ἴπ6 ποίθβ οἢ Ἅομᾶρ. ν. 9. Αοοογαϊηρ ἴο οδορῆιιδ (ἈΠ. 
Υ.1, 4), [88 ρῥίαςθ οὗ ϑμοδιηριηθηΐ γγ88 ὅ0 βίδάϊᾳ ἔγοπι [6 “ογ- 
ἄλη, δηὰ 10 5ἰαάϊα ἴτοπι “δυο θο. 

γν. 20--24. Αἱ [6 ῥίασθ σμογθ {ΠΡ Υ Θποδιηροα «οβῆυβ 
δγθοιθα {Π6 12 βίοῃοβ, ΒΟ ἢ 84 ὕδοη Ῥγουσῃὶ οαἱὐ οὗ [Π6 Ὀδὰ οὗ 
[Π6 ΤἾΝΘΙ ῸΣ ἃ ταϑιηοσῖδὶ, ἴῃ ογάθυ, 8ἃ8 ᾿'6 Θχρ αἰπθά (ο ἴΠ6 ρθορὶ]θ 
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ΠΟΘ ἢ6 8βαῖ ἴπθπὶ τρ (νν. 21--- 24), (πᾶὶλ 116 Γοιηθη ταποθ οὗ 

1Π6 ταϊγασαίουβ ρϑβϑᾶρα οὗ ἴ1π6 12 {τῖθ6β οὐ [βγϑθὶ ἐβῃγοιρῃ 1}9 
Ζοτάδῃ τηῖὶρῃξ θ6 παπάρα ἄονγῃ ἴο ροϑβίθυϊ ἐγ. ΕῸΓΣ [Π18 ΡΌΓΡΟΒΘ 
[6 σαν ᾿πβίγασιοη8 ὑπαὶ γθπονοῦ ἴπΠ6 ΟΠ] ἀΓοη Θηααϊγοα [ἢ 6 
Τα Δη]ηρ᾽ οὗ {Π|686 8ἴοῃ 68, ὑποὶνγ ΑΓ ΠΟΥ ΣΟ ἰο δχρίδιη ἴο {Π6Π| 
{πᾶ [16 Ἰωμογὰ {πον (ἀὐοα πδὰ ἀτγοὰ ἃρ {π6 τνναῖθγβ οὗ {πὸ “ογάδῃ 
Βοίοσγο {Ππθῖὰ, ἀπ} ὑπο Ὺ ̓δα 411] ογοββθὰ ονϑὺ, ἴῃ {6 886 ἸΏϑΠΠΘΡ 
88 ἢ6, {πΠ6 588π|6 (ἀοΐ, Πα αἀἰϊνιἀοα {Π6 ρα 8368 θη {ΠΟῪ ραδβϑοά 
{πγουρσὰ ἴ.}1 Τῆθ νοῦ υὐνγ ΠΠ ΘΛ ΠῪ ἐοὸ αν τρ, ἀο68 ποΐ ρᾶγ- 

του αΥἿΥ ἀ6βογῖθθ {Π6 ΤΆΔΠΠΟΓ ἰπ φῬ ΐοἢ {Π6 ἔττο τοδὰβ {Πγουρῇ (ἢ 
Ϊογάδη δηῃἀ ἴΠ6 Βιοά ὅθ σγϑῦθ τηδάθ αὐὺ, δπά δου]Ἱὰ ἐπογϑίοσα Ὀ6 
ΘΠ Π Υ ΔΡΡ]Ἰοα ἰο οἰ ΠΟ οὗἁὨ {Π|| τηιῖγδ0]68, Δ Ππουρὴ αὖ τ[π6 Εϑά 
868 [6 αἰ ν]βίοη οὗὨ [Π6 νγαίϑυβ δα ἀγγίηρ οὗ [π6 Ὀ6ἀ οὗ {Π6 ὀοσϑᾶῃ 
τνᾶ8 ποῖ Ὀγουρῆς δοουΐ ἰπ [6 8816 ἸΏΔΠΠΘΡ ἃ8 δ᾽ {Π6 «“ογάδῃ ; 
οομΊραγα Εὐχ. χῖν. 21, 21.---29. --᾿γόμ,, δ {116 σοιπιμθποθπιθηΐ οὗ 

{πὸ 284 νγϑῦβθ, τυθᾶῃ8 σιοά, ἀπά ἄβθρθῃαβ οἡ ΣΝ Τ ἴῃ ν. 

22; 88 ἴΠ6 δ ἴῃ ν. 7 προῦ ὩΠΘΝ (Μαυ»ν.)---. 24. ΤῊ 

ἀοβισῃ οὗ ἔμι686 τλΐτποὶθβ τγὰβ ἐνγοίοϊ - (1) ἴο (86 ρεορίθ οὗ ἐδ 
ἰαμαῖ, ἰ.6. τ1ῃ6 Ὠραΐπθη, ΓΠΟΥ ὙΥ ΓΘ ἃ βῖρτι οὐὗἩ {Π80 οπιπὶροΐθῃοθ 
οὗ Φοοναῖ (οορᾶστο Εχ. χὶν. 4, 18, ἢ ἴχ. 16); (2) ἴο τ}9 
]οναοίο8α ἰΠοῪ οἴεγοά δά! θη} πιοῖῖνθ8 ἰοὸ 6 οοπίϊππαὶ 
νΟΥΒΠΡ οὗ {Π|πὲὴΡ αὐ (366 ἔχ. χῖν. 81 δπὰ Ῥβ. ᾿ἰχχυΐ. 185 
864.) ΣΡ Ὑ3 “1 Ἢν ἐλό πιϊρλιέν πανιά οΥ ἰδὲ Τοτ, ῖΒ [μ6 ρίιγαβθ 

τΒΌΔΙΪΥ οἰαρίογοά ἴῃ [6 Ῥροηϊαίθαςἢ ἴο ἱπάϊοαῖθ ἔπ 6 πιδηϊ οϑίϑ 008 
οὗ {Π|6 οπηπὶροίθποθ οὗ (ἀοά ἔον {π6 ἀδ]ἑνογαποθ οὗ ἢϊ8 ῥθορ]6 ; 860 
ΤΩ Οοιη. οη {Π6 Βοοὶκ8 οὗ Κίηρβ, ρ. 129. ΓΝ ἸνῸΡ ἐλαΐ γὸ 

παν ἤξαγ. Α8 ἸνῸ 18 ἰγαΥ8 σοηηθοίοα ἴῃ οἶμοῦ Ῥαββᾶροϑ ΠΝ 
{π6 πηρογίδοι οΥ {1|6 ᾿η Βηϊῖνο, ᾿ὐσαίά (τὶς. αταμι. Ρ. ὅδ) ἀπὰ 
Μαωνον ᾿ᾶνϑ ἰδῖκθη οἴθηςθ αἱ (Π6 86 οὗἩ [π6 ρογίβοϊ Ὡ χη  γν, 8ηα 

1 ΤῊ [8βγ8611168 ττογο ἔσθαυ θην ἰπ [86 ὨΔὈ1 οἵ ρογροίυδίηρ [Π6 τὸ- 
ΤΑΘΙΏΡΓΆΠΟΘ οὗἉ ρτοαὶ ουθηίβ ΟΥ̓ δίοηθ τπηοηυπηθηΐθ, 8πα 8480 ὈΥ δ᾽ (δγβ 
(860 οὔδρ. χχὶϊ. 10, 84, χχίν. 26; ὅδ. χχχὶ. 46; 1 ὅδ. νἱΐ. 12); 
Ὀαΐ ἴον [06 6βίδ]} Βῃτηθηὶ οὗ (ἢ 6 [Δ ΌΘΓΠΔοἾ6 88 1Π6 παιϊοπϑὶ βαποίυδγυ, 
186 Υ ογο ποῖ δ] ἰουγθά ἴο τιδῈ {868 8188 88 Ὁ]8068 Οὗ ΒΔοΥἹοο (866 ΘΟὮΔΡ. 
χχῖ!. 16 844.), δηὰ 58.}}1} 1638. ἴῸγ {π6 Ῥύγροβο οἵ 1ἀο]δίγουβ ττουΒἘΡ ; [86 
Ιὰνν οὗ Μοβοβ ργο ι  πρ ΔΩΥ ροΐἶδοθ οὗὁἨ βδουὶῆσθ, δοχοορὲ ἐμαὶ ἴπ (ἢ9 
τΔθογηδο]θ, δὲ 88 βίσί ΠΡΘΒΟΥ 88 [86 δγθοίϊοη οὗ ἤν) ἀεἀϊοαίοα ἴο 

1408 (866 ἴμον. χνὶϊ. 4 844ᾳ., χχνΐ, 1; δαὶ, χί!. 2 844.) ἀπά χνὶ, 22); 
118 1Π6 Ραίγί το Β δοὲ ἊΡ βίοῃμββ 8ἃ8 δἰ ἴδγβ ἴῃ β6νθγαὶ ρίϑοϑβ, ἴῃ ὙΒ]οἢ 
(86 [,οτὰ Πδά ἀρρθοατοὰ ἰο ἐΐιοπὶ (866 ὕδῃ. χὶϊ, 8, χχυῖ, 18, χΧχΥ, 14). 
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Ὑ 88} 10 ΑΙΡΟΡ {Π|6 ροΐπέβ 80 88 ἴ0 γϑβά ὮὩ 7) ., ΤορΆγαΙηρ [18 88 

{Π6 πὐππβυαὶ ἔογπὶ οὗ ἘΠ 6 πη ἢ πη ἶν 8, ΣῊ ὙΠ ἢ τὴ6 80 ΠΕ} χ αἰξδοποά, 

Βαΐ ἰξ 18 ονυϊάθῃς {παὶ βαοῖ ἃ οἴδηρθ σαηποῖ θ6 οοτγοοί, (1) 
Ὀδοδιιβ6 {Π18 ἔοστῃ οὗ ἔῃ 1 δ η1ν ΠΟνΟΣ ἴαἶκοβ ἃ βιυ ῇχ, ἴῃ ἔβοϊ, 
ΠΘΥ͂ΘΡ σΔη δα ὁπ6, 8η4 (2) Ὀοοδῦβο 41] {Π11| δποίθπῦ νΘΥΒΊΟῊ8 
ΥΘηἄογ ἢ ἴῃ ἐμ6 βθοοπα Ῥϑύβοῃ (γ6 τηδύ ἴβατ). Τῇῆθ ἔδοϊ ἔδαὶ 
ὈΞῚΤΡΩ [Ὁ]]ονν8 18. 4180 δῃοίθοσ ῥγοοῦ ὑπαὶ {5 18. ὕΠ6 σογτϑοῖ 

τοδάϊηρ ; [Ὁ ἴπ6 πογάβ ἔδασ {π6 Ἰιογὰ ψοι Οἷα ον δυϑν σου Ἱά 
ποῖ 6 ΒΔ] δἀάγοββοα ἰο (π6 ποδίπθῃ πϑίϊοηβ, Ρυΐ δ΄ ἔγθ- 
ααΘηΓΪΥ δἀάγοϑβοα ἰο {π6 1Βγδο] 1168; 866 Πθαί. ἱν. 10, νἱ, 2, ἄς. 
ἼΠ686 ΓΘΆΒΟΠ8 ἃτ6 αυἱΐ0 βυ Ποϊθηῦ ἰοὸ οουπίθγδίδηοθ {π6 στγϑιω- 
γι 4] αἰ ΠΟ], αβρθοῖα !ν τυ θθῃ τγα σοηβιἀον (μα πη ΗΘΌΓΘΥ 
186 ρογἤεοϊ 15 γα ΠΕ] ἀδοὰ ἴῃ σοοηποχίοη ἩΣὮ δοίϊοη8, ΜΠ] Οἢ 
(Π6 ἀϊβροβιτοη οὐ ᾿ΐνοὶυ ἱπιαρσί παιίοη οὗ (Π6 ψυϊίοῦ θα ά8. ̓ΐπὰ ἴο 
Τορδγα 88 σογίδιη ἃπαὰ Ὁποοπαϊίομα!. 8.66  ισαϊά, 1,Θ τὺ». ὃ 188. 

ΟΗΑΡΤΈΗ Γ΄. νυ. 1---19. 

ΟἸΒΟΜΟΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΟΡΙΕ, νν. 1---ὁ ; ΑΝῸ ΟΕΙΕΒΒΕΑΤΙΟΝ 

ΟΕ ΤῊΕΒ ΡΑΒΒΟΥΕΕ ΙΝ ΤῊΗΕῈ ΟΑΜΡ ΑἹ ΟἸΤ6ΑΙ, νυν. 10---12. 

γν. 1--9. ΤΊ τιϊγαουϊουβ ραββαρθ οὗ {6 β8γδ6}} 165 {πσουρἢ 
{16 Ψογάδῃ βργϑδά βοῇ ΤΘΥΤΟΥ διποηρϑί [Π6 Οὐπδδηϊοϑ ἐΠαὐ [ΠΟΥ 
Ἰοβὲ 411 {Π6 1] σουγασα (ν. 1). «“οβῆπα νγὰβ {πογοίοσα 60 ]6, νι πουί 
ΔῊ [ὉΔΓ οὗἨ 8Δῃ αἰΐαοῖκ ἤότη ἴποιη, ἴο ργοςθϑα ἰο {Π6 οἰγοιτηοἰβίοη 
ἴῃ {Π6 σαρ δἱ Ἰσαὶ οὗ 411 νν]ο μα Ῥϑϑη θοόγ ἴῃ Π6 ἀθβοσί.---- 
ν. 1.1 Οπ {16 Απιογίζοβ δὰ Οαπααηῖϊθ8 σοτήραγο {Π6 ποίθβ αἱ 
σὮΔΡ. 111.10. Ηοΐθ 41} {π6 Οὐδπδδη 8). {γῖθο5 πὸ Π6] 4 [Π6 

1 18 ποῖ, 886 αμίωϑβ (ρ. 160) δηὰ πιδῆν οἵ ἐδ6 ϑδυ] θοῦ δοπιτηθη- 
ἰδίογβ τπηδὶ ἰδίῃ, δῃ δρί Ῥῃοπθπιδ ξοστηϊηρ' {86 οοποϊαδίοη ἰο {μ6 ργοοθαϊΐπρ' 
Παιταίϊνο, Ὀὰὺ δὴ ἐηϊγοάποίίοη ἴο [86 δοοοιηὶ νυ Ὠ]οἢ (Ὁ ]]οτν8, ἱπιθηἀοὰ ἰὸ 
Ἰηάϊοαῖθ ομθ οὗ [ῃΠ6 τηοίνοβ ὑγϊο Ῥγοιηρίοα 1. [{ ψαβ θοοδῦβθ (88 
ΟΔηδβη 68 ἤδα ὈΘΘῃ 80 ρτΘΘ ]Υ δἰαγπηθα ὈΥ 186 τοϊγδουΐουθ ραβϑαρο οὗ 
{Π6 1βγϑ6} 168 Τπγουρ} (06 “ογάδη, 88 ἰο ]οβθ 411 οοῦγαρθ απά αἰδοσὶν 
ἀδδβραῖν, ἰμαὶ Ψοβῆπδ ν'88 δὉ]6, ψὶτῃοαὺ ἱπίοτγυρίίοη, (ο Βανο (86 ρϑορὶθ 
αἰΓου ΤΊ ΟἾΒ6α Δπα ςΟ]ΘὈγαίθ ἔἢ 6 ρϑββονοῦ Ὀϑίοτθ ἐμ 6] ουθθ, δῃὰ αηάθγ [86 
γι 418 οὗ Ψ6σῖοδο. 



ΓἬΑΛΡΤΕΆΕ Υ. 1---12.. 1917 

πιουπίαίπουβ ΠΟΌΠΙΓΥ͂ 6Γ6 οἈ]164 Απιογίίθ8, ατιὰ 41} (ἤοβο σῆο 
᾿Ἰϊνοά αἰοηρ ἴπ6 βθδ-οαβϑὲ σπααπῖξο8. τ ΎΤΣ ὭΣ» [η6 Δρρ]168- 

ἐἴοη οὗ {Π|8. ῬΏΓΑΒα ἴὸ Π6 σΟΥΠΙΤΥ͂ οἢ {Π6 νγοϑβί οὗ εἱιδ Τογάδη, ΤΩΔΥ͂ 
6 οχρί δηθὰ οἡ {Ππ8 βυρροβιύΐοῃ {πα [Π6 ]ι18ιοσίδῃ 8}}}} [Ἀποὶθά 
ἢ] π1861} τ! ἱηρ᾽ ἔτοότη [ἢ 6 βδτη6 ροϊηΐ οὗἩ νἱϑνγ δἃ8 Ὀϑίοσγθ {πὸ ρ88- 
βασθ {πγουσῇ {Π6 Φογάλη. Τὸ δνοϊά, βονγαυθῦ, 811 διαιρίσαϊγ, μ6 
ΠΟΤ ΓΘ ἴο ἐλ ιυοϑὲ, ἃ8 ἢ ἀἰή 1ῃ οἰΔρ. 1. 15. ὈΣΟΦΤΙ ΓΤ 18 

αδοὰ ἰο ἀδποίθ {π0 Ἰαπὰ το {π6 δαβί, Ὀντ- ὃν Υ πο Μοαΐμον- 

ΤΆΏΘΔη ὅθἃ (866 ΟἢΔΡ. 1. 4). -π ὩΣ ἼΨ “ΕΠ ἰσο λα ογοθϑεά ουθν. 

ΤΙ ΚΕ ασὶ ΦΒΡΙΝ, ΔΙΌ ΠοΡὮ 1 μ885 Ῥθθῃ δαορίθά ὈΥ 8]] {116 ἀποϊθηὶ 

γοιβίοηβ, ἀπά ἰδ ἑοαπά ἴῃ ἸΏΔΗΩΥ ΜΆ9., ἀπά ρῥγοίεσγεα ΌΥῪ τηοβί 
ΘΟΠΠΘὨ ΔΙΟΓΒ, 18 ΠΊΘΓΟΪΥ ἃ ΟΥ̓ 64] οοπ)]θοΐασα δἰζου 8]] ; δῃά 
τπογοΐοσο {86 Κρ! οὐρΐ ποῖ ἴο 6 αἰΐογϑά. Ἰ)Ἴ2)» 88 }. 

Κιπιολὶ μδ8 ορβογνϑᾶ, ἰβ 80 δχρυθββίοῃ δπιρὶογθά ὈΥ δῃ γα νϊῖ- 
Π 688, Γπουρἢ γγχὲ σαπηοί ΠΟΥ ἔγοπλ ὁ οἰ ΠΠ6Υ ἴπᾶὶ {Π6 ὈΟΟΪΚ νγ88 
υυτι θη ὈΥ «“οβ.ια Ὠἰτη86} οΟΥὁ ὑπαὶ 1 τγὰ8 σοπιροβοα ἀαγίηρ ἢ18 
᾿δηθ. Τλδ ΠἸΒίουῖδ ΠΔῪ αν βροΐκθῃ ςο βου, [δὲ 88 
οβῆθα ἴῃ οἤδρΡ. ἰν. 28 Γοΐδιβ (0 ψμαὶ ἢ6 πὰ ἃ ἔἴδυν οὗ ἢΪ8 Ἷοῃ- 
[6 ΠΡΟΓΆΓΙ68 Π8(4 τυ Π68564, 88 ΓΠουρΡὮ ὁ Πα ὈΘΘη 566} ὉΥ 8]} {Ππ6 
Ῥθορὶθ. (ὅθε ἴπθ6 [Ιηϊγοάποιοη).--- Οὴ ὈΘῚ 8668 σδδρ. ἰΪ. 11. 

ΟἜΓΠ ΠΟΙ͂ Ποαγὶ πποὶραά, ἴον ὕπο Ὺ σσογὸ ψΠοαΐ ὁοαηβεὶ απά βίη ρίῃ, 
δηά ἀϊὰ ποῖ τπονϑ : θὰΐ νἱτ τορασα ἴο οὈβΌΠΔΟΥ [η6 βᾶῖὴθ μαγά- 
Π688 [οἰ(ογοα ἔποῖη 5811}}."--- (αἰυΐη. 

γν. 2, δ. ὙΠ ΓΞ αἱ ἐλὶδ ἐἶπιο, ταὶ 18, ν ῃ}18ὲ (86 1Βγ86}1068 

ὙΘΙΘ ΘΠΟΔΙΊΡΘα δἱ αἸἶραὶ, δηα {πῸ Οὐδηδδπηῖῖοβ ἢδα ὈθοοπΊΒ 5ρ] τϊ- 

1688 ΠΌτ ἴϑασ. Αἵ {π6 σοημηδῃα οὗ {π6 Ἰμογά, «οϑπα πὰ (9 
ῬΘΟΡΪ]6 ποὺ οἰγουτηοὶβοα αραίῃ. ΓῊΪ8 Οσουγγθά 88 8000 8ἃ8 ἴΠ6Υ 
Πα ριἐοἰθὰ {πρὶν σδπὴρ δὲ ΟἸ]ραὶ, Ὀούννθοη ἴμ6 ΤΟ ἢ δηὰ 141} 
ἄδγβ οὗ 1π6 ἤγβέε πιοηΐῃ ; οοπιραγθ οἤδρ. ἷν. 19 ἩΠῈ ν, 10.--- 
μι γγὰ “ οἰγοιτηοῖδο ασαΐπ. ΤᾺ δααϊίοη οὗ χγοδν α δεσοπά 

ἐΐτιθ, ΥΙΟὮ 185 864 ὈοΟΥΪ. ἤογὸ δῃα ἴῃ 18. 1] ἴο ΒΕΓ ρΉ ΕΠ [ῃ9 
ἽΝ ᾶνθ ἃ ργϑαΐὶ ἀ68] οὗ {τοι ]6 ἴο [Π6 ϑασ!οῦ σοτϊῃηπηθηίδ- 
(οΥ8, ἴον, 1 118 Πογαὶ τηθαηὴσ Ὀ6 ῥΓΟΒ864, 10 [Ο]]ον 8. {πᾶΐ αἱ 
ΒΟΠΊΘ ΘΑΥΠΟΡ ρουϊοὰ ἃ ἤγδί σθῆθΑΪ οἰΓΟυΤΟἰΒοῃ οὐὗἁἨ ἴΠ6 ρθορ]β 
᾿Ἰα ἰΆκθη ρΐδοθ; δῃηὰ πὸ ἱμαϊοαῦοῃ8 οὗἨ βοὴ δὴ δνοπῖ οδῃ Ὀ6 
ἰουπά ἴῃ Ὠἰδίοσγὐ Βαΐ γγϑυ ΟὨΪΥ ΒΕΓΨΕΒ ἴο ΒιγεηρΊΠ ἢ ̓γη δηᾶ 

1 ὅρβ αειιια, Ο. α Πιαρίάε, Οεἰαπ ον, ϑεῦ. ϑδολπιϊας (μι Ἰοοο), 75ΐπς 
(θχοσς. ῥ. 182) δὰ βιεὶϑεν (ἀυ}. νϑχ. ρ. 324 βαᾳβ. ἔνθ (86 Ζ αὶ Α΄. 

Ν 
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τηυϑί ποῖ, ἐπα γθοτθ, Ὀ6 ργθββθα, ἃ8 {που ρἢ ἰδ ἀθποίβα ἐπ τϑρϑίϊ- 
[ἴοη οὗ {Π6 δᾶὴθ δυθηΐῖ, τυ ἢ 411 {Π6 οαϊνναγὰ οἰγοιπχβίϑπορϑ νυ σῇ 
αἰϊοη θα 1{, [10 τηθγθὶν τη 68Π}8 : ΟοἰΓουτη οἶδα {Π6 Ρθορ]θ ἀραΐῃ οὗ [6 
ΒΘΟΟΠΑ {ϊπ|6, 85 ΤΠ6Υ͂ ἰιϑοα ἐο δ6 (ποὺ 106᾽6) οἰγουτηοίβοά ἐΟγΠΊΘΥΪΥ. 
ΤῊ ΟΓΔ8 ΣΙ (0 ποῖ {πο γοίογα ρ]Ὺ ὑπαὲ οἢ Βοπ6 ῥγδ- 

νΐἴουβ οσςαβίομ ἰὴ τίἐθ οὗ οἰγοιιπιοίβίοπ μδά θθθῃ Ρογίοσηθα ὑροη 
αἰ ἐλ6 ρεορίθ αἱ οπθ ἐϊπιθ; Ὀτπΐ Β.ΤῊΡῚΥ τοίου τὸ {πΠ6 ἕδος {πᾶ 4]} 
1η6 ῬΘΟΡ]Θ 6,6 ἔουπ ον οἰγουπηοϊβοά. Τὴθ δαΐποῦ ἢἰπιβο} 
ρῖνθ8 ἴΠ6 581π|6 Θχρ᾽ δηδίίοῃ ᾿τητηθάϊδῦθὶν αἰβογνναγάβ, ἰη ν. ὅ,) ὙΠ ΠΘΓΘ 

ουῃά 4 αἰ ΠουΪγ ἴῃ Χ ὦ, δα, μοῦ οου͵θοΐατατη, τοϑάϊηρ ὩΣ 

[0 γηὴ)} τοπάογοᾶ 10 καθίσας. Τ6 γωγαίθ ΡΆ8868 ΟΥ̓Σ «γηρὸ Δ Ορ μον, 

δηᾶ 86 4γ»αδὶο δαϊδέϊυΐο8 ἴον 1. δὲ ἐο-ηιογγοιυ. ΟἷἨ [86 ᾿αδῦδὶπ Βοπιθ 

ΘΧΡ]αἰηθα σοι ΟΥ̓ Ἰηαδῃ8 οὐὗἔὁἩ [86 αἰδϑιϊποίίϊοη, ἱμνοηίθα ΟΥ̓ ἴπ0 Ταὶ- 

τα 8.8, Βοΐνγθθη ἰϑὸ αἰγοαιηοἶβῖο, δηἃ -ν)»"}) Τοίθοίίο (566 7 ἰδάπα 
δλαδὺ. χὶχ. 2 διὰ 6. διαίον  ἀθ ὅγη. ψυά. Ρ. 91 8ε6ᾳᾳ:. Οαγρζουΐμδ 
Αρρϑγ. ρ. 607 βε4.) Οἰδμογβ, {|κ ΧΑ ἰπιολϊ, ἔοσοθ ἀρὸπ στ [86 τιοδη- 

ἴηὴρ σΥοῦτο οΥ νίοθϑ. ΟΥπουβ ἀρϑίῃ, 88 ὕζαγολὶ διὰ Ζιευὶ ὅδη ΟἰογβοΉ, 
Δβθαπι6 ἐμαὶ Μοβο8 ογᾶογθα 8. βρη γΆΪ οἰγοιπιοϊβίοη οὐ (ἢ 6 Ῥϑορίϑ Ῥεΐογθ 
{πον Ἰοἷε (86 δαπᾶ οὗ Ερυρί, Ὀθοδυϑθ 0ῃ6 18γαθ 68 δ περ]θοίεα ἰὲ 
γΥ ἢ 1190 {Πογθ. ΤῊΪΒ ορ᾿ πῖοπ ἢ88 θθθη δαορίοα ὑγ Ο΄, α ᾿αρίάε, Βαϊαμίη, 
7εΐπρ, διὰ Ῥβιβεν. ἹΤλεοάογεοί ἀβϑύταθβ δἱ {π6 ουΐβοῖ, ἐμαὶ 16 οἰτοῦπι- 
οἰβίοῃ, ἴῃ 15 ἄδεροῦ βρη βοδίϊοη, νν 89 ἃ οἰγουιηοίβίοη οὗ [π6 μϑαγί δπὰ ἃ 
ἐγρο οὗἁ ΟΒγιβιΐδῃ Ὀδρίϊθπι ; δὰ (ἤθη ΒΔΥΒ: τὸ τοίνυν ἐκ δευτέρου 
τὴν ἀλήθειαν προτυπδι' τὴν γὰρ σάρκα δὶς περιτμηθῆναι τῶν ἀδυνάτων. ΔΎ ΤΙ 
(818 816 ροτίοαὶ ᾿πιδγργοίαιίοη, ρἠγαϊπι ϑψγιιβ 18. βαι88εα ; θαϊ 7Τ΄λεο- 
ἀοτεί, ἴῃ δἀαϊιίοι ἰο {μ18, ἐπ ρ᾽δπϑ (Π6 86 οὗἩ την, τ θη ἰαίκθῃ ἴῃ 18 

16 ΓΑ] τηθαμΐηρ, ὈΥ͂ ἃ τϑίδσεποο ἰο ἐμ ταροι[(ἰοη οὐὗἁὨ {μ6 σοτωτηδπα οὗ 
αοἀ: ὅτι καθάπερ τῷ ᾿Αβραὰμ τοῦτον ἐξ ἀρχῆς ὁ Θεὸς ἐδεδώκει τὸν νόμον, 
ὄντως ἐκ δευτέρου προσέταξε τῷ ᾿Ιησοῦ τοὺς ἀπεριτμήτους περιτεμνεῖν. 8 
ορ᾿ἱπίοῃ, νι] ἢ ει. ϑολπιϊάϊ, Οἰενίσιιδ, δὰ οἵμοσβ αν τεροδίθα, 18 
βία ἶαγ ἰο (80 Θχρίαπαίϊοη κἴνθη ὈΥ 27Ζαϑιι8: {δὲ (ῃ6 οἰγοιιης 810. οὗ 
1Π6 Ρ6ΟΡ]6, ογάἀογεα ΟΥ̓ οβῆιι, 18 σα] ἃ (ἢ6 8δουπα νυῖτἢ τοίθγθηοθ ἴὸ 
{παι τ Βιοἢὴ ΑὈτδμδὰ ρογίοστηθα οἡ αὐ 8 ἤοιι86; “ἴον ἴπ6η [ἢ Μ 8οΪ6 
οὗ {πΠ6 ροουϊαῦ ρϑορὶα οὗ Οοά, ἐ.6.,) οὗ 1ῃ6 στο 88 ψγ6 ς8}} 1ἴ, νγἃ8 
ουπᾶ ἴῃ (ἢ ὁπ6 ΠΏ οὗ ΑὈταμαπ. Ζ7ῆλε Πγεἰ ἐΐπι νγὰβ ν ἤθη [86 ἡν Π 0190 
ΡΘορΪο οὗὁἩὨἁ Οοἂ νγἃ8 οἰγουπιοῖβοα Ὦν Αγδἤ πὶ, ἀπά (18 β!ρῈ νν88 1ηβι]- 
ἰαϊοά Ὀγ (ἀοά 85 {Π6 πιο οογίϑίη ρ]θᾶρα οὗ (6 Ῥτγοηλ8θα ροβββββίοῃ οὗ 
Οδηδϑη. Τα ΟΥΠΘΥ σοΙηπιθη  δίουγβ, ἴοῦ ὑπ 6 τηοβί ρατγί, οοηίθηξ {8 6Π|- 
βοῖνθβ πὶ {86 ΒΙΠΙΡ]6 ΤΟΠΊΆΥΚ οὗ Δ ισιιϑίπο: “6 1ὸ 88 ποῖ (δαὶ (86 
ΒΆΤΩΘ Τ18Π γ788 (0 6 ΟἰγουτηςοϊΒοα ἃ βδοοοπὰ ἰΐτηθ.- δα Ὀοοδυβθ {86 ΟὯ8 
Ρθορΐθ, νἱθνγοά νἸ ἢ Τϑίδγθηοθ ἰο τῃῇ6 ὁπ ραγὲ οὔ ἱξ, νγαθ οἰγουτποϊϑοά, 
δηὰ ἴο 86 οἴοῦ, υποϊγουτηοϊβθα , ἐμογοΐοτο 1 18 βαϊὰ α 8δεσοπά ἔΐπιε, ποῖ 
{Πδὲ ἃ οἰγτουτηοἰβοά πιαπ γγ88 οἰΤουΠΙοἰΒοα ἀραΐη, Βαΐ ἃ οἰτουπηοϊθοα ρΘορ]6.᾿" 
ΤῊΐθ οχρί δπαίΐοη, μονγονοῦ, γαῖ Β6Υ νου οο 8 ἤδη βοῖτοϑ {80 αἰ Πα Υ. 
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᾿)6 ΒΆΥ8.: “([ὉΓ [ΠΟΥ ῬΘΓΘ 81} οἰγοι πη οῖθθ ἃ Ἰὴ0Π (ΥὙῚ ὩΣ) γῆ 
οΔπη6 ουΓξ οἵ ργυρι," (ποῖ {Π6Υ τγϑσθ οἰγουμπηο δϑά, θη, εὐλθη [6 Υ 
ΠΆΤΩΘ ουἵ).---ην ΓΊΣΥ 15 τϑηἀογθά δῆαηρ ζηΐυοδ ΌΥ βονδσαὶ - 
Ἀανδῖπδ (6.0.5) «ζατολιῖ), ϑεῦ. ΜΗηηϑίον, Οαϊυΐν, Βυωικίον (46 βυγηδρ. 
74, ρΡ. 102), Ολγίένασιιδ, ΜπΙολαοῖὶθ, Ῥανΐι8 (ρ. 161), Τρέπον, ἀπά 
(ὐόβϑοπῖι5 (Ἰοχ οη), ᾿π ᾿πιϊξαίίοη οὗ 6 Ομ] 466. ΕῸσ 1}18 τηϑδῃ- 
ἵπρ' {ΠΟῪ ἀρρθαὶ ἰο Ῥβ. ἰχχχῖχ. 44, ἜΘ ΥΘ "ς 18 8614 ἴο τηθϑῃ 
αοἷθ8. ΟἿ ἴθ ΟἴΠοΡ παηά, ιήαϑβέιιδ Ἦ88 σοΟΥΓΘΟΕΥ ορβοσνοά ὑπαὶ ἴἰ 
[48 ποὺ 186 τηθδηΐῃρ αοὶδόδ ΔΗΥΝ ΠΟΤΕ ἴπ [86 ϑογίρίαγαβ, θὰ 
ΑΙ νΥΑΥΒ. ΤηΘΔῊ8 “πὲ ΟΥ τοοΐ; δῃὰ Ἡδοησϑίοη ογο ̓ ὰ8 ΒΒ νη, ἱπ 8 
ποίθβ οἡ ῬΒ. Ἰχχχῖχ. ἴπαὶ Ἴγῳῷ 688 ποίησ διιΐ γοοΐ ἴΠογο. 
Ηρδησοθ {Ππ|ὸ Θδυ] ΟΣ ὑγαπϑαΐουβ, απὰ {Π6 τοδί οὗ {π6 σοτητηθηΐδ- 
ΓΟΥ̓Β, ΒΑΥ͂Θ ΡΓΟΡΟΥΥ ἴακοη Ὁ Φ ΓΙ ἴ0 τλϑᾶη δίοπθ- ηἴυόδ. 
Τηϑἰγαμηθηῖβ οἵ ἸΤῸΠ ὙΓΘΓΘ ἴῃ 186 88 ΘΑΙΪΥ 848 1Π6 ἔΐηθ οὗ «οβῆμ, 
ὑυαὶ ἔτοπι αἰἰδοϊτηθηΐ ἴο [ἢ6 ουδβίοπῃμβ οὗὨ {Π6 Ὁ ἔογθἈ 6 Υ8, Βί06- 
Κηΐνγαδ γγ Γ6 58{1}} γοίαϊ πᾶ Οὐ 18 βαπιθ ριουπα, 88 1αΐθ δ8 1580 
Υ ΑΓΒ ΔΡῸ, {Π6 ΕΠ ΠΙορΡΙΔ ἐσὶθθ οὗ {π6 ΑἸπαρὶ ροσγίοστηβά οἰγοιμι- 
αἰϑίοπ ὙΠ βίοπϑ- Κηΐνοβ, δοοογάϊησ ἴο [86 (ρβε πη οΥ οὐ “Ποῦ 
«Ταιάοίρα (δῦ. ΔοΊ ΒΟ}. 111. 1. 21). Μοάδτγῃ «6178 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἰΤΟῃ ΟΥ 
βίθοϊ Κηΐῖνθθ ρϑηογαῖν, δηα π6 7Ταϊηνμα Βῇονβ ὑἐπαῦ 1 γἃ8 οἰι8- 
[ΟΙΏΔΣΥ ονθῃ ἴπΠ6η (866 ἤΖὲδηπ. δολαὗὺ. 19.1 ἀπα Βιωέον]. ς.)--- 
ΓΠ ΧΩ» λ.1 οὐ ῥονεβζίηδ, 1018 νγ8 1Π6 πϑπη6 σίνθῃ ἴο 1Π6 

ΠῚ ὁπ ψΒο ἐπθ οἰγοιπιοίβίοη ΟΟΟΟΥΤΘα, δηαὰ ἤοΓα {116 ἴογθ- 
58 σοῦ Ὀασθα, ποῖ, πονγανθῦ, ἢ δοοουηΐ οὗ {Π6 ὐδηΠ ΠΥ οὗ 
[ογθβ κί 8 τ ἢ] ἢ το μοαρθὰ ὌΡ ὑπο γθ, ἃ8 πᾶ ΠΥ οὗ {π6 ΒΑΌΌΙ 5 
[ϑποϊοϑά. 

γν. 4--Α. Υ. 4 οοπίαϊη8 [Π6 γϑάϑοη ΨΥ «“οϑηυα δα (6 
ῬΘΟΡΪΘ οἰγουτηο 864 : νἱΖ.) θθσαῦδβο 8}} {πΠ6 τῆθῃ οὗ ψὰγ ᾿δά ἀϊδά 

1 Νοὺ θοσαῦβο {ΠΟῪ γορδγθα Ἰγὸμ ἰο08 88 ὈΠΡΓΟΡ [ἰου8, 88 ΟἸεγ σι 
δηὰ Ποϑοηηνί ἶδν' ΒΌΡΡΟΒΘ 'π ἰμοὶν ποίββ οἱ Εχ. ἵν. 2ὅ, δηα ἐμ Ἰδοῦ 
αἶδβο ἴῃ 818 ἃ. δῃὰ Ν. Μογρϑηϊδηα, ἴ. ρ. 268. Τα 86 οὗ βίομα ηΐϊνθ9 
ΟΥ̓ ΒΉΔΥΡ δίοπϑβ ἰηβίθδά οἵ Κηΐνϑβ 18 δοῃηβῇηθα ἰο [86 Θϑγ θϑύ δ αν, 
ἀπ ἴο ἀπουϊἰναίοα ἐγ ῦ68 ; οὐ 16 10 18 Του πα ΔΠΥ ΘΓ ἴῃ ΤΩΟά ΘΓ ἘΠ|Π68, 
ἶι ἰΒ ἰο Ὀ6 αἰἰγ] αϊοα ἰο ἃ δι μὰ] Δάπογοποῦ ἴο [86 δποϊθηΐ 8 πα 531π|ρ1]0 
ουδίοτῃβ οὗ ἰμοῖν ἔογοίδίμοσθ.0 Τῆυθ Ζίρρογδῇ οἰγουχηοϊθοα ΘΓ βοὴ ΜῈ 
ἃ βίοῃο (ἔχ. ἱν. 25), ἀπά ἐδὺ8 {Π6 ἀποεϊθηΐ Εργρίϊδηβ οροπρᾶ ὑμ6 Ῥοάϊοϑ 
τι ἃ βίοῃθ ἴο δι θαὶπὶ ἐπ θπ, ΤΠ εγοά. ἰϊ. 80, δηὰ {πὸ ῥτίϑβίβ οὗ ΟὙ 66 
816 βδϊἃ ὃν Ῥίην, Ααγιαϊ, Οαἰωῖδι8, απὰ ωνεπαῖ ἴο ἢᾶνΘ δπιδβουϊδιοα 
(ΒοτΏβοῖ ν 8 τ ἢ ΒΠδΥΡ ϑίοποβ. Τουσίαεϊ, Δη41]]. 58. 1, 59 84.,) ᾿ἰοϑεππιϊἑίοτ, 
ὅδ]. ]. ς., δηὰ Ἡγίπεν ἩΎΝ. ἱ. Ρ. 184 8βθ6α. ἐπὶ 
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ἴῃ [16 ν᾿] ἀογη688 ἀπσίηρ [Π6 ἸοῦΓΠΘΥ ἴσοι Εργρὲ ἴο δπαδη ((ῸΓ 
ὍΠΟΥ ΟΥΘ 811 οἰγουμ)οῖθοα ἤθη ΤΠΘΥ σα οὐδ), δῃὰ ἃ ΠΟῪ 
βοηθγαϊίοῃ μδα στοννῃ Ρ ἴῃ [Π6 ἀοβοσί, [παὶ πδὰ ποῖ ὕθθῃ οἷγ- 
Ουμηοῖβοα ΒΥ {Π6 ΝΥ. Τῃθ σδυδθ οὗ [818 γγὰβ: ὑπαὶ ϑῆονδα 
δὰ βνοσῃ παῖ, ἃ8 {ΠΟΥ Παα ποῖ Ὠθασκθηθα ἴοὸ 18 σοῖςσθ, ἢ 
Μοῦ ὰ ποὶ σίνα {πϑὴὴ τῃ6 ἰαπα Ὑοἢ γᾶ ῥγουη δα 10 {Π6}Γ 
ἔΔΊΠοΓ8, δηὰ ἐμαὶ ΤΠΟΥ Βμου ἃ νάπος ἀδουῦ ἴῃ [Π6 ὙΠΑΘΓΤΙΘ88 ΤῸΓ 
[ΟΥΤΥ γοαγβ, {}}} (πΠαῦ ρσαποσαίίοῃ τσ οχίϊποί (ν. θ). ὙΝ ἼΣΤΕ [ΠῚ 

ἴδθς οβὲ οαιι8δᾶ ΄υοά ΟΥ̓ Ῥτορίον απᾶπι. ἘῸΣ {Π18 πηϑδηϊησ “οἴ - ἼἹ 
866 Ὠριυΐ. χχὶ!. 24: 2 ὅδῃι χὶϊ, 22. ΝΣ ΔΙΑ ΟΊΆ, εὐύγες -5 αἰ 

ἐδλδ πιθηὶ τοῆο σοῦ ἢὲέ Κ07 τσαν. Αοοογάϊηρ; ἴο ΝΌΠΙΡοΙΒ χῖν. 29 
δῃά 82, οπὶ]ν ἰποβθ νὴ ἡ γθ πυαιρογοά (Ναμη. ἱ. 45 5864.}), ἴτοτὰ 

ὈΥΘΠΥ γοαγβ οἷά δηά πρνγαγά8, ΓΘ ἴο αἴθ ἴῃ [6 Ὑ] ΘΓ 688 ΤῸΓ 
Πανΐηρ πιυγιηυγεά ἀρσαϊηβί {π6 1μογά ; ἀπά 4]] οὗἩ ἴΠ686, ἢ [86 
Θχοθρίίοῃ οὗἉἩ “)οϑῆιια δῃηὰ (δ]θῦ, δὰ δοίι! νυ αἰ σἤθῃ [βγαοὶ 
ΑΥτῖνοθα δὲ 1π6 Ὀοσγάοσβ οἵ δηδδη (Ναιη. χχν]. θά 864. ; Π6αΐ, 1]. 
14). -πΟΥ ΘΏΝΝΕΞΙ πιθη8, μοί αἴον ἴον δὰ σοπὶα ουΐ οὗ 

Ἐργρὲ (ΟἸονίοιια, “6 ᾿Εποσοίϊοαϊ Ηαπαδοος, Πβοδδηνδ ον, ἀπά 
ΟΙΠ6ΓΒ); ῸΓ ἡ ἀἄο68 ποῦ πηθδῃ ροδϑίφιαπιγ Ὀαὶ : ““ οἡ {Π|6}Γ ρϑββίηρ 
ουἱ οὗ Ἐργρὲ ἴο Οδπαδη," .6.,) ἀυτίπρ {Π|0 ἸοῦΣ ΠΟΥ. Εἰ1)2 “ΨᾺ 18 
ΟἸΪΥ ἃ τη 018 οχδοῖ ἀθβῃ! 0 ο, ΤΥΤΞ: « Ἐργρίὲ δ᾽οῃθ ͵8 πιθῃ- 

οηρά, {Π6 ἐδγηιΐπιδ α φυο, Ὀαϊ [868 Ἰαπὰ οὗ Οἀπαδη ἰβ αἶβο ἴο δ6 

τε οροίοο 1Π6 ἑογπιΐπιια αὐ φιοηι," (δ. Θεληινϊαι).----, ὅ. 
ΠῚ Ὁ ΡῸ .5 20» οἱγοιπιοίδεά σοῦ ἴΠπ0 7. Τὴ6 ρῥδγ οῖρ] τ 

ΙΗ 18 ποῖ αϑθὰ 88 ἃ ῬΓΟίοτ6 οὐ ρἰαρογίδοϊ, [Π6Ὺ ἀπάογνϑηΐ οἷγ- 
ΟὈΤΛΟΙ 8:0), ΟΣ δὰ ὈΘΘη Οἰγου της 564, θα 848 81 δα]θοῖίν : “ οἷτ- 
σατλς 864 τηθη. ὩῚ Φπ Ὀνττ δ ΠΟΥΤΘΒΡΟΠ 8 10} Ὀνττ- 3 

δ ἴπ ν. 4.-.Ὁ. 6. ον ἐπε. οἠεάνοηι οὗ ]δναοῖ ιοαἰκεοά ΓΝ ψθαν8 

ἐπ ἐλ τοὐἰϊάοντιοθ. ΤΟΥ οαπιθ ουοὐ οὗ ργρι ὈΥ ηἰρ[ί, οἡ {Π6 
141) ΑΙ (ἔχ. χὶ!.) [Ιἢ τμ6 110} ταοητῇ οὗ [86 ἔογο οι γᾶν οὗ 
{Π6ῚὉ ᾿ουγπογίηρβ, Μοβοβ Δα ἀγοββθα ἔπ ρϑορὶθ ἕοσ [Π|6 Ἰαϑὺ Εἰ π|6, 
ἴῃ [Π6 Ρ]αῖηβ οὗ Μοαῦὺ (Ποαΐ. ἱ. 8), ἀπ αἰοα ἱπητηθαϊαίοὶν αἴἶοσ- 
ψγαΓά8. Οπ {Π6 101} ἀΔΥ οὗὨ (π6 ἤχϑὶ τποηΐ οὗὨ [π6 ΦΟ]]ονίησ 
γϑαῦ [πον οτγοββϑὰ {πὸ ογάδῃ (08. ἰν. 19). Ηδθηοθ ᾿γ8 866 {παῖ 
ἴγοτῃ ἴθ ἀδὺ οὗ {πεῖν ἀδραγίαγο ἴτοπὶ Εσγρὲ ἴο ὑπαὶ οὗὨ {Π6ῚΓΡ 
ΘησΠο6 ἰηΐο Οδηδδη, ΘΧΑΟΩΥ [ὈΥΓΥ γο δ γ85 οἰαρβοα, ὙΠ {Π|6 ΘΧοορ- 
[οι οὗ ἴουγ ἀδυβ. ΕΌΣ 80 ὭΔΗΥ Ὑθ δ 78 ἤΘΥ ἢδα ἴο ΠΟΥ 1π {ἢ 6 
ἀοβογί, 88 ἰπθ Ἰωογὰ ᾿δὰ βοσῃ (0 [ΠΘ1Ὼ, ἃ8 ἃ ῬῈΠΙΒΗμηθηΐ ΤῸΓ 
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γον] πρ' ἀραϊηβῖ [6 Ιμογὰ οἡ δοοουηί οὗ {6 οχαρροταίθα σϑρογὶ 
οὗ {ΠῸ ΤΟΥ 016 ἈρΡρϑδίαποθ οὗ {π6 1 δ 8πί8 οὗ (ὑδπαδη, τυ ]ς]ι 
88 ὈτοΌρῃς ὉΔ0Κ ὈΥ [86 5ρῖ68 ὙῈΟῸ Ὑ6ΓΘ 8βθηΐ ἔγτοπι ᾿ζδάθϑβῃ 
(Νυπι. χὶν. 21 -- -8ὅ, χχχί!. 18).--- 7 ἫΝ ἀἄοπθο ἀρϑαμπηρίῃ θβι 18 

ἴακϑη ἔγοπιὶ Να. χχχὶϊ. 18 οομρϑιθα Ψ 1 χῖν. 88 δῃὰ 8ὅ. ΤῊ]8 
ΒΕΙΥ6Β ἴο Ἔσχρίδὶη {Π 6 γϑδαϊηρ πιτ 3 ὙΓΠ10}} 18 Ἰοαη ἃ ̓πβέθδα οἱ, 

ἡν τ - 9 ἴῃ βονοσαὶ ΜΆ. δηά θα ση8.--- ον »ϑ δ ποῖ 

δεσαιιδα Φ6ἤονδῃ ἢδα βοσπ ἰο {μθη, θαξ : ἐο τολοπι, ὅζο. [Ιἢ [ἢ 
Ρΐδοα οὗ ὉΡ ΧΩΡ ΒΟΙῚ6 (Οὐ Ϊς68 τοδὰ ὉΠ τ, δ ηἀ {Π]8 τϑδάϊηρ 

18. αἶβ8οὸ αἀὐορίοἀ ὃν {π ΤΑ͂Χ. , ϑιγνίαοῦ πὰ Αγαδίο ψοδῖοη8, θαΐ 
{Π6 ἔΌΓΠΊΟΙ 18 Θυ  ἀθηεν {Π6 ἐρείς δὲ 0η6. ΕὟΡ {686 ΟΣΩΒ 8ΓΘ 
ποῖ ἴο ὃρ ταραγάθα 88 δὴ οχίζαοί ἔοη {π6 οδῇϊ Ἴοπίαἰ ποθ 1ἢ 
Νυμι. χὶν. 28; Ὀαΐ 88 ἃ οἶδιϑθ Δρρθῃάβά ὃγ {6 ιἰδίογίδη, δὰ 
Τοίουτίηρ ἰο {μ6 Ιβγϑϑι 68 0 δοξυ δ! } Υῦ οηΐογοα [Π6 Ἰδηά οὗ 
(Οὐδηδδῃ."-- Πθ ρῃγαβθ ὩΣ Οὐ ΣᾺ "Ἱοιοΐπσ υοἷε,, πιϊξ ἀπά 

λοπόν, 18 ἃ Βιδ πα ην ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΙ ἴῃ ὑπο Ῥϑηϊαίοθοι (ποὲ οπΪγ ἴῃ τἢ9 
80-08116Ἁ Φ΄ ἐον!δβίϊς, Ὀαΐ 4͵80 1 [Π6 ΕἸ]ΟἨἸβῦϊο ρογίοηβ οὗ 10), δπὰ 
᾿πάθθα μά Ῥϑοοσῃθ ργόνεῦῦϊα], ἃ8 ἃ Γοργβθηϊδίίοη οὗ [86 στοαὶ 
ἔυ ]ΠὙ δηα Ἰονο π688 οὗ {π0 ἰαπά οὗ ὐδῆδβδῃ (866 Εἰχ. 111, 8, 17, 
ΧῊΣΪ, ὅ, ΧΧΧΙΙ. 8; [μον. χχ. 24; Ναιῃ. χὶ. 27, χῖν. 8, χνὶ. 18 ; 
Ῥοαΐ. νἱ. 11, 9, δα οΟἴἾΘΡ ραᾳβ888ρ68). ΜΚ δηα ΠΟΠΘΥ 876 ρτο- 
ἀυςρά ὈΥ͂ 4 ἰαπὰ νν Πὶ ἢ 18 τί οἢ ἴῃ σταββ δηὰ ἤονγοσβ, μα σϑμαοΓ 
1 ρἰοαϑδηΐ ἴο ἀνγ6}} ἴΏ. ὙΤΠΘΥ σογῦο Ὀοΐῃ ΟΥ̓ [Ἀθτὰ Ρ] ΠΕ Ὁ] ἴῃ 
Οαπδϑη, ουθὴ ἤθη ἰΐ τνὰ8 πηουϊναϊοα ; 866 18. νἱῖ. 1δὅ δπά 22. 
ΜΗΚ, ποῦ ΟἹἱ]Υ οὗ οονγϑ ὑὰ} {Ππᾶΐὶ οὗὨ βῆθθρ δῃά ροαδΐβ αἷβϑο (θεῖ. 
ΧΧΧΙΙ, 14), ἀηὰ ϑδίθῃ 80 ῃ) ΕἸ 165 βιγθοῖ, δὲ Οὔ  {ἰπ168 ΠΟ Κ ΟΥ 
οὐγαϊοά (ΣΠἸΜῸΤΠ» γν88 ἃ ᾿οδάϊηρ ἁγίοὶθ οἵ ἰοοά διηοηρβϑί {110 
Δηοϊοηΐ Ηδθγονβ, 88 1Ὁ 18 10 [6 ρῥγθβοηΐ ΟἀδΥ ἴῃ τηοβὶ οὗ (ἢθ 
σΟΠΠ ΓΙ68 ἰῃ [Π6 Εὐαϑὲ ; δηὰ ῬΑ] θβῦ 6 ννὰβ ρθουν δαἀαρίοα ον. 
[Π6 τϑαγίηρ οὗ σδθ]ο; 860 ῬΚγέπον, ΒΥ. 11. ». 768 8.8ᾳ4.:ἁ{ ΗοποΥ 
αἶδβο, ϑϑρθοῖδ! ν (παὶ οὗὨἨ Ὑ1}ἃ 668, νγὰβ ἔουπᾶ ἴῃ ἰαῦρα αυδη 165 

1 ΤΏ ποτά ὉΡ οδῃποί Ρ6 δἀδυοοᾶ ἴῃ βυρροτέ οὗὨ (86 ἐββοσυ ἐπαΐ 

Ζοθθτδ Ηἰπιβοῖῦ τγδβ 86 πτί τοῦ οὔ οὰσ ΒΟΟΚ ; ἴὲ ΤΑΔΥ͂ ΘΑ Ϊγ ὃθ τοραγαάοα 
8 ΘΙ ἰογοᾶ οοπιπιμηϊσαξίυδ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 88 (Π6 ΓΞ νν ἴο ἡ Βοῖὰ (ἢ6 πογὰ 

3.) 18 ορροβοὰ, δύο ποῖ ἐπ: 1βγδϑ 168 γγο Ὑγθ ΓΘ ἀοδίτογαᾶ ἰπ ἐδ νυἱϊᾶου- 

ὩΘΕΒ, δυΐ {86 μαΐσίγοιβ ἰοὸ μοὶ αοα δὰ βύγογῃ ἰμδί δα ποῦ ρὶνϑ 
(86 Ἰαπά. 

υ2 
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(Φυάρσ. χὶν. 8 80ᾳ.; 1 ὅδπι. χὶν. 26 δβθα.; Μαί. 111. 4), ἀπά ἰ8 
5{1}} ἐοαπά, ποῦν 8ϊαπαϊπρ' 115 ργθϑοηΐ ἀθβοϊδίθ οοπαϊοπ. (8366 
ΜΒοοδανί, ἈἰατοΖ. ἰ1. 110. 4 ς. 12, Οφάπιαπη, νϑύτα. ϑδγλη]. νἱ. ᾿. 
186 564ᾳ., πηον, ΗΟ. 1 ρ. 210 864. ἀπά 608 864.) ᾿ἰοδίπδοη, 
ΡαὶΪ. 11. 0. 442 564). Οη {86 ρστοαδΐ ἔδυ ΠΠγ οὗἉ Ῥα]θβίϊη 8 ρΘΏΘΓΘΙΪΥ, 
ἢ ΦΌΓΠΊΘΙ {{π|68, 866 Ζονἐησ, Οὔβαῦν. 88. 11. οὔβ. 9, Ῥ)αγποῖγος 
ἴῃ Αἰϊολλονηδ Ἀδρογί. χὶν. Ρ. 252 844. δῃᾶ χνυ. ρ. 176 5866. 
οβοηηιῖ ον, Α. δὰ Ν. Μονροη]δῃὰ 1. Ρ. 208 844.) ἃπὰ υ. ᾿ὐαιηιθν, 
ΡαΪ. Ρ. 88 864. 

Ὗ. 1. Ὀστῦϑ- ΤΙΝῚ ἰ5 ἰπυγοάπιοο ἃ8. Δπ ΔΗ 6818. ἴο 5 1- 59 

(νυ. 6). Αἶ το Ῥθορὶο (1.6.9) 411} ῇο σνοῦθ Εἰ ΤῸΓ τα πᾶσ βου νίς 0) 
ὙΠΟ σ8π16 ουΐ οἵ Εργρί σχογα ἀδϑίγογβά ἴῃ {Π6 ἀθβοτέ ; δηὰ {ποὶῦ 

8018, ΟὗἨἁ ΟΠ [Π6 ΤΠ ΥΤΩΌΓΟΥΒ ἢδα 561ἀ ἐπδὶ {πο Ὺ σουὰ Ὀθοοτθ 

1 ον 686ν ΤΟ]]ο8 {πΠ6 οχαπιρίο οὗ Τ)ιολαεῖϊδ βαρρὶ. Ρ. 892, δῃά 6χ- 
Ρ᾽ ἰῃβ γ,..1 88 πηθδπίπρ' ηοῦ [Π 6 ΒΟΠΘΥ͂ οὗ Ὀ668, Ὀαΐ ΒΥΤΌΡ οὗ ταὶ βίῃ8 Οὐ 

108, ν]]οἢ 18. 8.11}1] ἑουπά ἴῃ δυο δουπάδῃοθ ἢ Ῥαϊοβίπο, ποί τ ἢ- 
βίδηαίηρ 186 ἀπουϊϊναίοα οοπάϊΐοη, {πᾶ τη οδπι6}-]ο848. ἀγὸ βϑηὺ 
ΔΏΠΌΔΪν ἰο Εργρί. Βαΐ ἐπουρῇ [ῃ6 ΠΟΠΘΥ οὗ ρτᾶρθβ οομ 08 ονθα 
ἴυ ἴμ6 ῥγοβθηΐ {{πὸ ἰοὸ Ὀ6 δὴ ἱπιρογίδην τίϊοϊθ οὗ δοματθθῦοθ ἱπ 
Ῥαϊοϑιίπο, (666 Ῥέπορ ἘΥ., 1. Ρ. 608 864.) δῃὰ Ποδίπϑοη, 11. Ῥ. 
442); 1 18 πονου 6 1688 σοῦ ἀουθία!, τ οῖθον ὩΧῚΊ ἴῃ [86 ΟἰΙάὰ 

Ταοβίδιηθῃϊ τηθΆΏ8 Ρ͵ΔρΡΘ- ΒΟΠΟΥῪ ΟΥ ΒΥΤΈΡ, Ὡο τ μδἰδηαϊηρ 118 ἸΔΘπ 
ὙΠ μῳ5 (108). [π ταοβὲ οὗ [89 ραββαρεθ, 88 θύῃ ἢ πεν (υΐ 
ΒΆΡΓΔ) δα τηϊ8, 1ὲ ἀδηοίθβ [ἢ 6 ΒΟΠΘΥ οὗ Ὁ668 ; δπᾶ ἴῃ ἰοη. ΧΙ, 11, δηὰ 
ΕΖοκ. χχνῖϊ. 17, βοτο Μη|ομαοῖῖθ, Ποβοππι ον, Τιοῖ (ὁπ (ὐθῃ 8.8), 
Ἡδίπεν διὰ Οἰδδοπὶμβ ([Π68. 8. ν.}) ΤΟ ΠΟΥ 1δ ΒΥΓΌΡ οὗἨ ρταρβθβ, (β6 τ 18 
ποίησ τ μδίονος (0 προοθϑϑιίϊδίθ βυοῦ δὴ ἱπίθργοίδιίϊζοῃ : ΘΟΙΏΡΑΓΟ 
Ἠάυογπῖοῖς (οοταπι. οα ΕΖοκίοὶ, Ρ. 468). ΑἹ ΔηΥ ταίθ ὑπ ὑγονθυθ αὶ 
Ἔχργοββίοῃ ἤονίηρ ὙΠ τοῖς δηα ΒΟΠΟΥ τηυδύ οογίδι αν τοῖον ἰὸ {16 
ΠοποΥ οἵ Ὀ668, (1) Ὀδοδυβα 'π Ῥδίθϑιϊηθ (ἢ Ὀδ68 ἀο δοίμδ! Υ ἀθροδὶς 
ΒΟΠΘΥ͂ ἱπ ἐμ ΠοἾ68 οὐὗἩ ἐπ του ἰο 8008} δὴ δχίεπί ἰμδί ᾿ξ ἤονϑ ουὖὐ οὗ 
ἴμ6πὶ δὰ 18 ρα μῃογοὰ ἴῃ νθβ886}8 ρίδοοά Ὀοποδίδ (8606 Οδαπιαπη νἱ. Ὁ. 
180, δπὰ δέερλ. ϑολμίΖ. [,μεἷς, ἀ68 Η δομβίθη ν. ρ. 188), δῃὰ 10 18 τοῦθ 
πδίαΓΘΙ ἰ0 Β660Κ {6 ἀοτγί ναἰΐοη οὗἩ ἃ ργονθγο δὶ Ἔχ ργοββίοῃ ἴῃ {ἢ} ογ ΠΑ ΥῪ 
Ῥδδποιπθηδ οὗἩἨἁ [ἢ6 ΘΟΙΠΙΤΥ ; ἐμοιρἢ ἴδ 18 ποὶ τὴρθῦ ἰο ΔΡΡΙῪ [8686, 88 
ΒΟΙΏΘ δύο ἀοη6, ἴο ἰδ6 ἱπίογρτγοίδιίοη οὗ Ποαυΐ, χχχῖ!, 18, ἀπά ΡΒ. Ἰ᾿χχχί. 
17, (9806 οὐ (86 οἵμοῦς μβιδηὰ ᾿εησϑίεπδευα οὐ ἴμ6 Ῥβδ])8). (2) 
Βοοϑῖι88 511 }18ὺ ἀθβοσὶ ριϊοΒ οοσαν ἴῃ {μ6 ττιηρ8 οὗ [86 ατβθῖβ, ἐ..; 
ἴὴ ινίρι ἐς ̓ π ΒΟ 8. 

Υ. 142. Ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον 
Ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ μελισσῶν 
Νέκται . . .. 

δηῇ 4180 ἰπ Τλεοογίζι8 (χυοίοα ἴῃ Ποεεππιι εν, Α. δὰ Ν. Μογρβθη]δηά, 
ἱ, Ρ, 204) ἡ Π6γῸ δδε- ΠΟΠΟΥ 18 παπιθᾶ ἴῃ σοππϑχίοῃ ὙΥΣ ἢ τα 1] Κ. 
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ἃ ὈΓΟΥ ἴο 106 Οδπδδηϊίοβ (Νη. χῖν. 8), ϑμονδι μδὰ ρα ἴῃ 
1Π6 1} ρΡίδοθ, δοοοσάϊηρ ἴο δ8 οσσὴ ψοσὰ δ (Παὶ (ἰπη6 (Νη,. χὶν. 
81): “ΤΒθηι ν1}} 1 Ὀσίπρ' 1, ἀμ ΠΟΥ 8.141} πον [ῃ6 απα ψὨϊοΝ 
γ9 αν ἀ68ρ|56α.᾽ ὈΓΙΓΙΣΙ ὈΥΡΙ» ὧδ ρωὲ ἴπ ἰλοὶν ρίασο, ἱ.6.γ) ὮΘ 

οδαβοα (ἢθγὰ ἴο ΓΤΟΥ͂, Ρ ἀπά ἰ6Κ6 ἐδ ρίαοθ οὔ {ποὶγ ἐδε ιγ8.---- 
Τλο8ε “οδήνα οἱνομηιοίθοα (ΐ.6. ἢ6 ἨδΔα ἴμοηη οἰγου πο 864) δόοαιι86 
ἐδόν λαᾶ ποὲ οἱγομηιοϊδοα ἑδθηι ὃν ἰδ6 τσαψ. Βυΐ ΨΥ τ το [6 
Β0Π38 ποῦ οΟἰγοιυπηοϊβοά ἀαγίηρ [ἢ6 ᾿ουΓΠΘΥ ΤὨτουρὮ 1Π6 ἀθβοτ 7 
ΤΊ8 αποϑίϊοη ᾿88 60 ΔηΒΘΓΘα ὈΥ ΟὐὈτμτηθηίδίουβ ἰἢ νΆΓΙΟᾺΒ 
ὙΆΥ8. Τἠοοαονγοί 18 οὗ ορἰπίοῃ ἐμαὶ αἴ [ῃ9 1βγβθὶτθ8 Ὑγϑγθ 
ἀονογθά ἔγοπι 61 θοπάαρε ἴῃ Εσγρί, δηὰ ἀυγίηρσ [Π0  ν8ῃ- 
ἀοτίηρβ ἴῃ [ἢ ἀοβοσί, {ΠΟΥ θγΘ ὩοΣΠοΡ σοαυϊγοὰ ὉγῪ (οά ἴο 
οὔβογνθ [ἢ15 1ανῦ, ΠΟ ρα Βῃ6α [ῸΓ ἰγαηθργοββίηρ ἰΐ, ἐπειδὴ καθ' 
ἑαυτοὺς ζῶντες καὶ τῆς τῶν ἀλλοφύλων ἐθνῶν ἐπιμιξίας ἀπηλ- 
λαγμόνοι τοῦ σημείου τῆς περιτομῆς οὐκ ἐδέοντο. ΤΠ δΒαπη8 
ΤΘΘΒΟΙ 8 4180 δββϑίρῃρα ὈΥ υ7δγοπι 1. 1, ̓ ῃ Θρ 8. δά. (14]. ἤη., “ολ. 
δαπια8ο. ἀ6 46 11Ὁ. ἵν.» ο. 27, ἀῃα Οἰδνίοιϑ. Τὰ ἰβ σθΏΘΓΆ ΠΥ Γο- 
Ἶ6οἰοθά, ποννθνϑσ, 88 ἈΠ 88 08 οίογυ, ὑθοδι8θ Οἱ ΓΟ ΠΟΙ 80 νγἃ8 Ὡοῖῦ 
ἸΏΘΙΪΥ ἰηδιϊναϊοα ἴον {π6 ρΌΓΡΟΒΘ οὗ ἀἰδβεησο δ ϊηρ τΓ86 1ΒΓγ8611068 
οὐϊνγαγα Ϊγ ἴγοπι {Π6 (ἀθῃΈ}165, θα ἃ8 ἃ τηθϑῃ8 οὗ θάθγαὶ στδςθ, 
οὐ] αίναπι οἱ ἴῃ 1 ΠΕ θι18 ΘΟ]] αἰ ναπι οἱ οὈδισπδῦύνατῃ, αὐ ΠοάΪΘ 
θαρίΐϊδηηυ8ϑ (ΠΡ οἰ ον, ἀα Ὁ. νοχ., Ρ. 826) ; 1180 {Π|6 Γθ8] γϑάϑοη 18 
ΒΌΡΡΟΒΘΑ ἴο0 δᾶνα Ῥθθη {πΠαᾶΐ, “Κ ψ Ὠ1|δὲ {πΠ6 βγϑϑ 68 το ἴῃ 186 
ἀοβοσῖ, [ΠΟῪ τ ΤῈ Αἰ ΥΔΥ5 ἢ ΒΌΒΡΘΗΒΘ 8ΔΠἃ ὑποου δι τ τ ἢ τοραγά 
ἴο 1Π6 σοπεϊπιιδηςθ οὗἁὨ {Π6]} ἸΟΌΓΠΘΥ, 81Ππ06 ΠΥ γογὸ τϑαυϊγοα τὸ 
6 ἴῃ σοῃϑίϑηϊ τοδάϊποββ ἴο βιυἶΚα ἐποῖνρ ἐθηΐβ ἀπ τράγο αἱ {Π6 

᾿ἢγβῦ τηονθηγθηΐ οὗ {Π6 0}1}|ὰν οὗ οἰοαά ; δηὰ {πΠ6 ὈΟγ8 ψῆο ἢιδά 708 
Ὀθδη ΟἸΓΟΌΠλΟΙΒ64 δηα γοΧ6 8{1}} ϑυ δυιησ ἴσο 1Π6 νουπά οου]α 
ποῦ ἢδγνϑ Ὀθθῃ πηονϑὰ ψ ποαῦ Θπάδηρσογηρ {πον ᾿1νο8.᾽ ΤῊΪΒ 15 [ῃ6 
ορὶπΐοη οὗ ̓ ἰοβοπηνα ον, Δ ἃ νγ88 ργΘν]ΟΌΒΙΥ ταὶ ηἰαϊ ποα ὈΥ Μαίαῦ- 
ἔμι5, Ὁ. α ]ιαρίάο, Οδίαπάον, ϑεὺ. δοληινϊάϊ, βίη. (Θχοσςο. Ρ. 104), 
Ῥβίξεν (1. ς.), Βιιάάφιιδ (ιϊϑῖ. οςο]. 1. 648), ἀπ ΙΏΔΩΥ ΟἴΠΟΥΒ. 
Μαδιιιβ 4180 ΒΡ ροΒ868 ὑπαὺ [ἢ 8 γγὰ8 ὁπ6 οὗὁἩ [ἢ6 ῬΥΪΠΟΙΡ4] ΓΘΆΒΟΠΒ 
ἴογ ἐπ: τϑιηϊβϑίοη οὐ ἔμϑ σοτητηδηά, Ραϊ Α πσιιδίϊπ6 (ᾳυδοδβῖ. νἱ. ἴῃ 
4708.) ἴγᾶσο8 [Π6 πεορεοί οὗ 11 Βοί γ᾽ ἴο ἀϊβορθάϊθποθ ἰο οά. Τὸ 
{Π18, πΠουγθτοῦ, 1 ἢ88 ὈΘ6ὴ ΥΘΥῪ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ τ ρ 164, τΠ8ὲ γα ἀο ποΐ 
ἤπα δηγν πο ΓΘ ῥτοοίβ οὗ 880}} ἀἸβορϑάΐδθηςθ, ἀπά {πὶ ΜοΒ68 νγουἹὰ 
ΒΑΓ] Πᾶνα ἰο]ογαίθά ᾿. Μογϑονϑσ, ἴπ6 Ἴοοπβίδηϊ ννπάδγϊπρ οὗ 
1π6 ρϑορίθ, ἀπά {δ σοῃβοαιοπὶρ ἀδηρσοῦ ἴο ψ μοι (Π6 ΘΠ] άγοη 
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σοῦ πᾶν ὕθθη θχροβϑά, 4ο ποῖ, ἱπ {ποιηδοῖνϑβ, ἔα γ 18} ἃ 88115- 
[ΔΟΙΟΥΥ ΘΧρ Δ πδίοη ἔῸΓ [6 ΟΠ β8ΐοη ; ἴοσ, ἴῃ [86 ἢτβί ρ]8ςθ, [Π6 

ῬΘΟΡΙΘ σγοσ ποὶ ὑγδυθι]ηρ ΟΥΘΙῪ ἀδΥ ; ἴπ ἴδοϊ ΠΟΥ οἴδθη δαϊθα 
ἴον ἃ Ἰοηρ ροτϊοά ἱπ εἰ|6 ἀἰ δγθηὶ ρ]αοθ8 ᾿π πνοῇ (ΠΟΥ ΘΠοΔΙΩρΘά, 
Δα δὲ βυο ἢ {1Π165 οἰγΟοι τα Ο 510 τ] παν ὈΘΘη ΡΟΓΟγ θα τ] ἢ-- 
ουαΐ ΔΎ ἀΔΉΡΟΓ ὁπ [086 ὙἷΟ ὝΘΓΘ ὉΠΟΙΓΟΙΠΊΟΪΒΘα ; δ πα ΒΘΟΟΠαΪν 
ἃ5 Οαἰυΐη ᾿ὰ8 ἸἰΓΌΪΥ τοπιαυϊοά, “1 ΠΟΓΘ ν᾽ 88 ΓΘΆΠῪ ΔΠΥ ἀθηρΡῸΓ 
οὗ ἔδιδ] τϑϑυ ῖϑ, {ποῖν θθδὲ δηἃ ΟὨΪΥ σΟΌΓΒ6 ννγὰ8 [0 ΓΕΪΥ ΠΡΟῚ [Π6 
[ΑΙ ΠΟΥ σατο οὗ αοά, ψο που] σογίδΙΪΥ ποτοῦ ἤᾶνθ Δ]]ονγοὰ 
118 οὐ ῥγϑοορίβ ἴο σαι86 {πΠ6 ἀοϑίγυοοη οὗἨ {πον οἴβρτίηρ ;» 
Δηἀ ἴῃ δηοίϊιον ρϑοθ, “1 186 ΟΠ] άγθη μδα ἔππ18 Ὀθοη Θχροβϑα ἴο 
οογίδϊη ἀθαίῃ, (σοὰ οὐρἢΐ, πονϑυῖμοθβδ, [0 ἤν Ὀθθ ΟὈΘΥΘά, ἴῸΓ 
{Π6 8ῖρῃ οὗἩ ἔμ Οονεπαπῖ, ὈΥ̓ τ ΠΙοἢ ΠΟῪ ἡ Γ6 τϑοοῖνθα ἰηΐο {86 
ΘΠ αγ ἢ, τῦα8 οὗ ργϑαίθυ νϑ]ὰθ [Π8ὴ ἃ πυπάγρα ]ϊγε8."---ἼΠ6 Τϑαὶ] 
ΤΘΆΒΟΩ 8 σίνθη ἴῃ ν, 6: “ ΑἹ] ψῆο σοῖο ουαἵ οὗ Εργρί γγ6Γ0 οἱγ- 
Θσαηλοΐδοα, Βυΐ 411 (Π6 ῬΘορὶθ ὑπαὶ σοῦ Ὀοσπ ἴῃ {Π|6 τ] ΘΓ 688 ὉῪ 
ἐΠ6 ννᾶγ, {π6πὶ ΤΠ6Υ μά ποῖ οἰγουτηςοῖβ6ά, 920» ἐλ6 οὐϊίάγεπ ὁ ]6γαοὶ 
εσαϊκοα ἐογίν ψθαγϑ ἴηι ἐδ6 ιοἱϊογηδθα (ΟΥ Μ6͵Ὲ βοῃηϊθησθα ὃγῪ ἀοά 
ἴο ἀο 80) ἐὐἐἐ αἰΐ ἐδι6 ροορῖίε ἐδαξ ισόγὸ πιθη ΟΥ̓ τσαν., τιολιοἢ σαπιθ οι 
οΓ Ἐσνυρί, απὰ λαά ποὲ ᾿θαγβεποα ἰο ἰΐδ υοἷσο οὗ ἰζ6 7ωογα, ισϑΡδ 
οοπϑιιπιθα." Υα ἢμῃά 1ἴ ΠΟΙ ΟἸΘΔΙΊΥ ΘΧΡΓοββθα, ὑπαὶ [Π6 ΓΘΆΒΟη 
ΨὮΥ [6 ΟἸΓΟΌΠΟἰδίοη γ8 ἢοῦ Ρδυοσπιθα τγα8, {ἰπᾶὶ {Π6 ρμθϑορίθ 
δὰ Ῥδθθη οοπάοιημηρα ἰο ρογβῃ, [6 Ὺ Βαά Ὀθθῃ σο)θοῖθα οὔ {π6 
Ι,ογά, ἀπά {Ππογοίογα μδ] οθαβθα ἴο ἢ6 {π6 ρϑορίβ οὗ {π6 σονθῃδῃΐ.} 

1 ΤῊ 8 88 Ὀθθπ αἰγοδαν ροϊπίβα ουὖἱ Ὁγ Οαὐυὶπ, “ Εοτ δὲ 18 ποὶ βαϊὰ 
[μαΐ ΤΠῸῪ τ γὸ οἰγουτηοϊβοά δρϑῖη, Ὀδοδι86 ἴῃ ἐπ ΘΙΓ ν' Δ ποσί ρ5 ὑπο Ὺ Πδὰ 
Ῥϑββθὰ γϑρι Αγ ἔγοιη ρΐδοθ ἰο ρἶδοθ : Ὀαΐ Ὀδοδαδβο 1Ὁ τνᾶϑ ΠΟΟΘΗΒΑΓῪ ἰπδὶ 
ΤΟΥ γεδγβ Βῃου]α 6]αρβο, ἴπ ογᾶθν [δὶ 1886 ν Ἰοκοα δροδίαίθβ τηϊρϊ 
6 ἀοβίγτογοα, ῆο μὰ ἰοτίοϊ6ἃ (Ποῖν οἰαῖπὶ ἰο [88 ΡγοπΠηΒοα ᾿πΠ Υ 8 Π 66. 
ΤῊ8 ὉΠπογοΐοτο τηυβὶ θ6 δϑϑὶρπθᾶ 88 {86 γϑαβοῃ : ὑμ6 δ] άγοη οὗ [5γδο] 
γον ἐὨτουρ (Π6 ἀσβογίὶ {111 1η6 πΠοῖὶο οὐὗὁἨ [μὲ ραπογαίϊοη Ἡ Β1Οἢ 
Πα τοἤιϑοα ἴο ἕο] ον» οὐ δα ἀϊεὰ ουΐ : ἀπά ἴγοπι (8 ͵ 8, 'ῃ ΤῊΥ ορὶπίοη, 
6 ΤΊΔΥ ρμαίῃον ὑμαύ ἐλ6 ρῬγαοσίϊςε 97 εἰγομπιοὶ δίοη τσαϑ αἰδοοηἐϊπμεα ἀμγ- 
ἐης ἰλο υδοῖδ 97 ἰλαΐ ρεγιοα, ας α ξἰση 7 ἰλε σιγες ΟΥ̓ γε)θοίϊοπ. 1ὶ ἰΒ 
ἔγυθ ἐδδὲ {818 ΡυπΙβῃπηθοΐ νι88 Ἰηῆϊοίο ἃ ἀροπ {86 Ἰπποοοηί., δὲ 1 νὰ 8 
ἰπωροτγίδηϊ (Πδὲ 186 ἐί Π6τΒ Βῃου ἃ βι 8 ἴῃ 1Π6 ῬΟΓΒΟΠΒ οὗἉ (μοῖν οὨΠ] άγθη, 
ΌΥ 118 Δρρδδγΐηρ 88 1Γ αοα νου]ά τε)θοῖ μθπὶ δἤἴδγινατάβ. Απᾶ σ ἤθη 
(Π6Ὺ βδν (δαί (δεῖν οἴδβρτίηρ αἰβογθα ἴῃ πὸ τοϑρθοὶ ἔγοτη 1ῃ6 Βοδίδβϑι 
Δη βἰγδηροτΒ, ἰοῪ ρογοοῖνθα αἱ ὁμοθ ν᾿ δαὶ ὑπθὺ Παὰ ἀεβογνορ."--- 
“Μαβῖν αἶδο δα οοπια ὕροη ἴδ γῖρδε ἰγδοῖς, τι Βθῃ δπιοπρϑέ οὐ 6 Υ εἰ ηρ 8 
19 βεϊά : ““ Μογϑονϑῦ ἰδ6 ἰδοὶ ἰδέ (Π6 σὨΣ]ἄγθη τγογο ποῖ αἰγοπιηοίβ86ά, 
Β66ΠῚ8 0 αν ὑεθη ἃ [πὰ οὔ ριιπιβῃιπδηὶ, 1} πο αοἀ ἱπίοπάρά 
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ὟΝ 6 5118}} αὐγῖνβ δυθὴ ΠιΟΙῸ σουίδὶ ΠΥ δὲ {Π6 βϑῖηθ σεβυὶὲ ᾿δ νγ8 
ΠΟΙΊΡΑΓΘ [Π6 ΥΘ͵Β6 ὈΘΙΌΓΘ ἃ8 ὙΠῚῈ [Π6 Ρα55αρ6 οοηίαϊποά ἰῃ Ναμ. 
χῖν. 29---84, ψῇοτο [Π6 αἰνὴπθ βθηΐθηοθ 18 Γοοοσαρα, ὑπαὶ 411} τ ῆῸ 
Παά τηυσπΓοα ἀρδὶηδὶ (οί, οὗὦὨ ἔὐ ΠΕ γϑαγβ ο]ἀ ἃπὰ Ὁρνδγάβ, 
8βῃου]ά αἴθ ἰπ ἔΠ6 ὙΠ] ἀθστι 688, δηα {Παϊ, ΔΙ ΕΠοῸρἢ {πο ὶν 5005 που]Ἱὰ 
ΘῃίοΣ ὑΠ6 Ργουη 864 ἰδηά, [Π6Υ 8ῃου]α ἔδοά (ἐ.6. ἰοδὰ ἃ ποπιδὰ 116) 
ἴῃ [16 ὙΠ] ΘΥΤ688 ΤῸ ΣῪ ὙΘΑΥΒ, Δηα Ὀθαῦ [Π6 ἀροβίαϑυ οἵ {Π6}Ὁ 
(ἈΤΠΟΥ8 τ}}} (16 Ὀοά 68 οὗἨ {πὸ Ἰαιίοσ ὑγοῦθ νγαδίθα ἀναγ. ΕἾοπὶ 
[18 10 (Ὁ]]Πονβ {παὶ [ἢ τολοῖδ παϊοπ νγ8 τοὐθοϊθα ὈῪ {Π6 1ωογα, 
ποῖ, ἱπάθοα, ἴον δνθῦ, δαῦ ΟὨΪΥ ὑ11}} {πΠ6 ο]ἀ6" σοποσαίοη δὰ 
ἀἰθὰ ουδ. Απαά [ῸΣ 80 Ἰοῃρ ἃ ρογοα π6 οἰ] άγθη γοσα ἰο θη- 
ἄυτο ἴπὸ Ρυμβῃμαθπὶ οὗ [16 ἀροϑίαβυ. 'ὅΐποθ, {πογοΐοσο, Ε{}|}8 
βθῃΐθηοθ βιιϑροηἀθα (6 σονοπδηὶ 88 ἰοῃρ᾽ ἃ5 [Π6 ἴογπὶ οὗ ρα ]8}- 
τηϑθηῦ ἰαβίθα, [πΠ6 οἰ] ἀγοη ηῸ 6 θογῃ ἀυγίπρ [18 ρογοα 
σουὰ ποῖ ὃ δα θα ἱπίο {Π6 οονθηδηΐ, δῃὰ ἤοποθ {Π6Υ 
οουἹ]ά ποῖ τϑοοῖνα ἴΠ6 β'ρῃ οὗ ἴ[ῃ6 σονθηδηΐ {1}1 (Π6 ῥα ηἰβημπηθηΐ 
[δὰ σοτηθ ἴο 8ὴ θη. Εν {πὸ Ιογὰ Πα γοϊθεϊθα ποῦ οὨΪγ {πὸ 
Οἰάοσ σοποσαίίοη, θυΐ ἴῃ6 ΟΠ] άγθη αἶβο; νὴ {ἢ 18 αἰ σθηςθ, 

ποῦ 80 πηυοἢ (0 οἰδϑίϊθο {8:6 δοπ8 ἐβμβουηβοΐνοθ, ὃ5 ἴο ουπά [86 τηΐπαβ οὗ 
ὯΠ6 ἱτρίουβ ραγθπίβ, ἤθη {ΠΟΥ δᾶνν ἐῃδὶ Ππεἷγ οἰ] ἄγοη ετα ἀορτίνθα 
οὗ {6 βῖριῃ οὗ [86 βδογοὰ δοονθηδηῖ. ἀπά {18 β66πΠ|8 ἰ9ὼ πὶ [0 Ὀ6 
ΘΥΙἀΘΏΟΥ ἰηϊοα δὲ ὈῪ 1Π6 νογάβ οὗ αοα ἰῃ Ναμηροτ χὶν. 88, ἴῃ τυ ἢ 
δ ΒΑΥ8 : “ Βαυΐ 88 ἴοσ γοῦ, ΥγΟῸΓ σΆΓΟΆΒ68, ἰΠ6Ὺ 6}}81} (4}} ἴῃ (819 νυ] ἀ6γ- 
Ὧ6886. Απᾶ γοῦν οἰ άγοι 888}} 06 Ἰνδηάθγοσβ ἰῃ (86 ὙΠ]ΔΘΓΏ688 ΓΟΓΙΥ 
ΥΘΔΓΒ, πὰ ὈΘΑΓ [86 ρῥυπίβθιηθηΐ οὗὁἨ γοῦν δροβίδβυ, ὑπ γὸ αν Ὀδθῃ 
ςοπδυτηθα ἴῃ (6 ἀδδβογί;"" (δαὶ 18 [0 Β8Υ : ““ Ὀοσδα86 γ6 ἴδτο ἀδραγίθα 
ἴτοτῃ ΤῊΥ͂ ἔβη] ὈΥ γουΣ σοθο] οι, γοῦν ΟΠ] γθ 4180 888}} θ6 ἀορτίνοα 
οὗ (86 βίρῃ οὗἁ γοῦν δἀορίΐϊοῃ 88 ἰοπρ' 88 γοὺ δι αἱΐνϑ.᾿ υΐ ἰπϑβίεδά οὗ 
(Ο]]οτνῖπρ; (818 ἴγαοῖ, δ6 ρῖνϑϑ (86 ργϑίθγθῃοθ ἴο {Π6 ὁτα ΠΑΤῪ Ἔχ ἰδηδύίϊοῃ, 
“6 ΠΘΟΘΒΒΙ(Υ (ῸΓ ΘΟΠ 18] τηοίϊοη." Ασοογαϊηρ ἰο {86 Βίδι᾽ Θῃιηθηΐ οἵ 
Ο. α.  αρίάε, ἰμ6 οοττϑοῖ ὀχρίδηδίϊοῃ 18 αἰβο ρίνοη Ὀγ Οαἰαδγιοὶ Ῥαζαεζ 
{86 «Ψε«881 (Ῥτοΐδββοσς δὲ Α]οδῖα, ἀ. 1604) ἴῃ [86 ἐπ|γαὰ ραγί οἵ [8 αἰ8- 
»ιιαἴϊοπδ, ΜΏΘΥΘ ὯΘ6 ΒΑΥΒ : “(686 ΟὨΣ ΓΘ Τοϊη δι ποα ὑποϊγουπιοϊβοα ἴῃ 
{ῃ6 ἀοβογί οἡ δοοουπὶ οὗἩ [86 8β'ῃ δηά πιυαττηυτίπρ οὗ δεῖν ραγθηίβ; δηά 
ἤθποο ἐδ ραγοπίϑ ὑΠπθιΏ 6  Υ683 ὑγῈ ΓΘ ΡῈ ΙΒηῃ θα Ὀγ (ἀοά, θΟΙἢ ΟΥ̓ {πεῖν ον 
ἀρδίἢ δπὰ Ὀγ (6 ἀαποϊγουτηοϊδίοη οὗ ὑμεῖν σὨ ]άτοη." 'ΓῺ18 Ἔχρ  δηδίϊοη, 
Πονονο τ, Ὑγ88 [ῸΓ ἃ {{π|6 ΘΠ ΓΙ τ ον ἐογροίίθη, ἃπα ἸυΔῊΥ ΟἰΕΓΒ, ΘΒρθοΐδ!]ν 
Ῥαίεν' (οοταιη. οα {π6 Ῥαητϊταίθυο ἢ) [Ὁ] ονγθα (Π6 Θχαμιρῖο οὗἩ Δαολίϊσαιί, 
δηά4 δἀάπορὰ [86 πορ]οοῦ οὗ οἰγουπιοϊβίοη ἀαγίηρ, {Π6 τυαπάθυϊηρ ἰη [Π0 
ὙΠ ΔΘτΏΘ689 848 ἃ ἰθδαϊηρ δγρυιηθηΐ δραΐηδῦ 6 ροηυϊηθηθδβ οὐ ἴπὸ 
Μοβδῖς Ἰθρ βἰδίίοῃη. ΑἹ Ἰαβϑὶ πεησεοίοηδενο (Βεῖέγ. 111. Ρ.. 16 544.) ἀρδῖὶῃ 
Ῥγουρπὺ ἔουνναγ {ΠπῸ δοῖαδ] γϑᾶβοη, δπα 80 φοπηρίοἰθὶν βοουγοὰ ἴτ ἀραϊηϑῖ 
811 οὈ]θοίίομ8, 1ἰῃΠδΐ ποῦν θυύθη σϑη η Δ ἰ8ὶς οὐ ἶσβ (48 ἴοτ ΘΧδιηρΪ 6, Ὁ. 
“εησογζε) ἁΔογί 11. 
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πονγονοσ, ἰῃαῦ {ΠΠ6 ΤΟΥΠΊΘΥ ἡγ γα σοπμἀθιηηθα ἴο ἀϊα οὔϊ, {πὸ ἰαϊίοσ 
ΙΏΘΓΘΙΥ ἰο Ὀθᾶν {π6 δροβίαϑυ. Τὸ [86 ΤΠ] ἀγθη, τη γθουοσ, (ἢ 9 
ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ Ὑγ88 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ρσίνοη {Π|πὉ {π6 Ἰμογὰ ποῦυϊὰ Ὀτηρ [8 6Πὶ 
Ἰηῖο ἐΠ6 ῥγομἶβθα ἰαπα ; δῇ Ἀ5ΒΌΓΔΠΟΘ. ὙΠ1Οἢ. ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἱπιρ}16ἀ 
{παῦ 6 ψουϊά τϑῆονν {πΠ6 οογοηδηῦ ψ ποθ. Ηθ {που τθ 
οοπαϊπαρα ἰο ἐδ παομ {Π6 ργύθβθῃσα οὗ {π6 ρ1114γ8 οἵ οἰουά δπὰ 
᾿ἔγο, 88 τν6}} 88 [Π6 τηδῆπᾶ δηά οἴδιοῦ βῖρτιβ οὗ [ι18 σταοθ, 1ῃ ΟΥΘΡ 
ἴ0 ὈΓΙΌΒΟΓγα {Π6πὶ ἔγτοπιὶ ἀοβραΐτγ, δΔηα 51}}} Κϑορ αἰϊνα [Π|ὸ [θην 
(παι (Π6 οχί βίην ὁ“ βίαϊιι8 40 γῶ8 ὁΠ6 οὗἁὨ ριπὶβππιθηΐ δπίὶ α18- 
οἶἰρ πο, τ ῖοὰ αἱ ἃ ἔαϊαγο ροσῖοα νγὰ8 ἴο οοτθ ἴο δῃ θηά.-- -Βαὶ τ 
{Ππ|ὸ ῥγδοίοθ οὗ εἰγοαμηοϊϑίοη οθαβοά ἴῃ σοηβοαῦθηοα οὗ [Π6 Το]ος- 
ἰἰοη οὗ [π6 ρϑορὶβθ ὃγ (οά, {118 ἀἰά ποῖ οσοσγ {}}} [Π0 βθοοῃά γϑὰγ 
οὗ {Π6Ὶ} 7ουγηογ, ἤθη [Π6 ρΘΟρ]6 γγ τ ἰη Κι αάο8ἢ, δῃὰ {που ίογ8 
ΤΥ ὝΞΤΩΞ ὉΥΤ ἜΔΕΙ Ὀντι-Ὁ9 (ν. 5) πιυϑὲ δα γτοϑίσιοίθα ἴὸ 

εἰοβθ ΠΟ ὑγοτθ ΒΟΤῃ ἀυτίπρ᾽ {π6 Ιαϑὲ {πγίγεοισῃς γϑαγθ οὗἁ {}16 
τᾶ ἢ. ΤἼθ θαυ] οσ σοιητηθηΐδίοσθ, πόνον, ἢαν δδθὰ ἢν 
{Πο86 θονῃ ἀυτίηρ {Π18 ρα υῖοα νγογα ποῖ οἰγουμηοἶβοα θοίοσθ, γ ἤθη 
[5.86] γγἃ8 ϑῃησδιηραα ἴῃ {Π6.86]19 οὗ Μοαδῦ ; ἱπαϑιλθοἢ 8458 {π6 ὙΠΟΪ6 
σοποσϑίίοη οὗ {Π086 ὑγΠ0 ΘΓ ΗΓ [ῸΓ γ Σ ννα8 ἴΠ6η ἀ6δά, δπὰ {Πογϑ- 

ἔογα {116 βοπίθηςθ οἵ οἀ τγ88 σοι ρ]θίοὶν δχϑοιῖθα Ὀθίογα {Π6 ρθορὶ]θ 
οἸ 5864 ὑπ βγόοῖκ Ζαγθα δπά ϑηΐογοα {πῸ ἰαπὰ οὗ ἴπ6ὸ Απιουῖῦο8 
(θυ. 11. 14, σοπιραγθά ν ἢ Ναμι. χχὶ. 12, 564ᾳ.}ῖ [Ι͂ἢ ΧΣΘΡΪΥ ἴο 
118 αποϑύϊομ )ήαδέίιι8 5808 (οη ν. 8) : ἴπ6 τϑᾶβοῃ νγ88 ἐπέ ἰδ ν"88 
51}}} ἀποογίϑίη μον Ιοηρσ {Π6Ὺ ψουὰ γϑηγδΐη {μ6γθ, δηᾶὰ μοῦ. Ὁ 
[Π6Υ ψοῦ]α ποὺ ἢᾶγα ἰο βισῖΚα {Ποῖν [θπ8 ὉΠΟΧΡΘΟΙΘαΪΥ δηα οὐη- 
ἰππ6 {ΠῸῚ} τηᾶγοῦ. ΤῊ]Β ΘΠΒΥΟΙ, ΠΟΎΘΝΟΙ, ἰδ ποῦ 88 15, οί ΥΥ, 
ἴον {π6 φασδβίίοη 18 ποῖ δὸ τηποῖ : ὉΥ̓ΏΥ αἰά ποὶ 2420868 τθῆϑθνν [Π9 
το ἢ δἃ8 ΨΥ αἸὰ ποῖ ἐδλ6 7Ζονά οοϊμτηδηα ᾿ξ Ὀοίοστθ [Ποὺ μδὰ 
Θηΐογθα {Π6 ργομπ8θα ἰαπὶ ὃ )αδϊιιδ ἰ8 [ΤΊΠΟΓ οὗἉ ορὶπίοπ : 3, γϑέ, 
ἐπαῦ {πὸ (ὈΓΓΥ γοϑᾶῦβ οὗ ρα πἰβιιηδηΐ, {Ππ6 ρουϊοα πηθη]οηθα ἴῃ {Π|6 
ΒΘηΐθη00 ἴο ΘΟΥΓΟΒρΟΠα ψ1}} [Π6 ΠΌΘΟΣ οὗὁἨ ἀαγ8 ἀατίηρ σψηϊοῖ 
{Π6 80168 ὑ6ΓΘ ἴῃ ἴΠ6 οουπηίτΥ (Ν απ). χῖν. 88, 866.}, γγεσ ποῖ οχ- 
μαυβίοα, Βαϊ {ΠῸ [ὈΥΤΥ ΠΟΙΘ 15 ΒΙΏΡΙΥ ἃ τοῦ ΠΌΤΟΥ, πάθια ἢ 
88 ἴπ6 ῬᾳηΙβῃτηθηῦ δοίμα!ν Ἰαϑίθα ΟἹΪῪ ἐπιγέγ-οἰρῃῦ γοδῦβ, ἀπὰ 
ἐπογοίογο ἰἢ6 αΙογθηςο οἵ ἃ τποπίϊ οὐ ἔννο σδηποῦ ᾿ανθ Ὀθθη ἰκθη 
ἰπίο οοπβι ἀογσαοη. Η6 αἶβο {ΠϊπΚ5, ϑοσοπάίν, {[Ππᾶὶ {Π6 οἰγουτηοἰβίοη 
Ὰ5 ΡΟΓΟΥπιθὶ ἴῃ ἴδ ἰαπά οἵ (ὐλπᾶϑη, ἰουτὰ οἰμηϊθαδ 580υ}ς 

ΘἈΘΙΟΠΊΟΙΙ8. αϊσαϊῆᾶ, Ὀοοϑαβα 1Ὁ νγὰβ πούὸ {πὸ (οα δρροϊηςοά 
οἰγουπηοίϑίοη ἴον [Π6 ἤγβὲ [πὸ ; 8η4, ἰαβέΐν, Ὀοοάυδο ζοϑίαα, ποΐ 
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Μοβοβ, ψγὰ8 ἃ ἴγρθ οὗ ΟΠ γιβῦ, πὸ ἴῃ {Π6 ῥγοϊηῖβθα Ἰδπά δατηὶ- 
ΠΙβίουβ (ἢ ΟἰΓΟΌΠ]οἰδίοη τηδ 46 ψὶϊποαΐ μαπά8. Βαΐ {Π||86 ΣΘα80}}8 
ἀο ποί βυίξοο, ΔΙ ΓΒουρ]ι [ἰ 18 ἃ ἴδοῖ, τ Β]οἢ πιαβὶ ποῖ θ6 ονοσοοκοά, 
{πῶΐ Μοβ68 ΠΪΠΊ561 νγὰβ ὁπ6 οὗ ἴῃοβθ 0 ψοσο ποῖ ἴο ἐγεδὰ {ῃ6 
Ῥτομβοα ἰαπά. Τῇθ τ ρΙν σίνοη ὈῪ Οαἰυΐη 15: “Αοἀ ἀοϊαγοά 
[Π6 188π|6 οὗἁ [Π18 σοπητηδπά {1}} ἔΠ|6 15γ86 1168 γοσα βασσουπἀθα ὉΥ͂ 
ΘΏΘΓ,ἶ68, ὑπαὶ ἢθ6 τιὶσῃϊ ΤΥ [Π6πὶ ΟΥ̓ ἃ ΒΕ Υ̓́ΘΥΘ ἰαδβ ; δπα 8180 
γαῖ ῦθα {11 ἢΪ8 τη γαου]ου8 Αββϑἰϑίδποθ δα Ὀγουρῇΐ ἴμοτα βαίδ! Υ ἱπίο 
16 ῥγοτηϊβαα ἰδπά, ἰπ οσάθν {πα {Π6 ορ9 οὗ σοπαποτίηρ δ, τ μἰοἢ 
[ΠΟΥ σοῦ α θη ἔδοὶ, πιὶριιδ ἱποῦθαβθ {Π6ῚῚ ὙΠ] σ 688 ἴο ΟΌΘΥ͂ 
[Π6 σοιηπηαπα." Βυΐ {16 ἐδδέ σδηποῖ ἰᾶνα ὈΘΘῺ ἃ ΥΘΙῪ ΒΘ ΚΘ ΓΘ 
016 ἴο ἔπ 1Βγθ] 168, ῆο δά ͵π8ὲ τ ῖτποββοα 80 ρἱουίουβ ἃ ργοοῦ 
οὗ ἰ86 οπηπίροίοπί ᾿ιοὶρ αθογαθά πθπὶ Ὁ {ποὶς αοά, δὰ ᾿δά 
480 ἀἰδοογοσϑὰ (παΐ 116 Οὐδπδαηίθβ ΘΓΘ 80 θυ θα ἴῃ σΟη86- 
4υθποθ, {πα {ΠΟΥ Πδὰ Ἰοβὲ 411} σουγαρα δπα ἀϊβροβι θη ἴο αἰΐδοκ 
θη. ΤῊ8 οουἹὰ ποὺ δαῦ γον ἱποσθαβα {Π 6} σοπῆάθηςθ ἴῃ 
[Π6 αἰ ρ ΕΥ̓ ρῥτγοϊθοϊίοη οὗ τμ6 μογὰ. Απά, ονθῃ δραγὶ ἔτοπὰ {Π|1β, 
[Π6 Ιβγδ6] 108 οαηηοῦ μαναὰ [610 ΔΠΥ στοδῖ ἴθα οἵ (16 (Οδῃδδη ἴθϑ, 
Αἴ Ρ ΠΟῪ Πα Δ]]ονγθα (Π6αὶ αυ ΘΕ] Υ ἴο ογοβα {Ππ6 «ογάδῃ, ψιμουΐ 
δνθῇ πιδκίηρ δὴ οῇἴοτί ἴο ργϑνϑηΐ ἤθη]. Μοσϑουοσ, 8 Μιολαοζὶ 
ἢδ8 ρΡοϊπίθα οὐ, ἴῃ 118 818] ΤΆΠΠΘΡ οὗὨ σΑΓΘΙΆΪ ΠΥ οδ]ου]αιηρ 
ΘΥ̓ΘΙῪ ραγιϊοαΐαγ, [ῃ6 Ρθορ]θ ἀἰά ποῖ 4}} σθαυῖγο ἴο "6 οἰγουμπηςϊδοα, 
δαΐ [Π6ΓΘ ὑγοῦθ δ ἰθαβὲ 50,000 τχϑῃ ἰοΐν (μογθ γα τθα]]γ τλΟΓΟ, 
88 ὙῸΘ 518} ᾿υϑβθητ]ν 880ν}), ὙΠῸ οουϊὰ παᾶνθ ὕθθῃ Τορροδβϑα ἰο 
{η6 Οαπδδηϊΐοβ, ἰδ ΠΟΥ μαὰ βου ΔΩ ἀδδῖγο ἴο αἰΐδοὶς {Π6 
15 γδ6}115}} σδπιρ.--- 6 ἔγαθ γόάϑοη ΨὮΥ {π6 [μογὰ ἀϊὰ ποῖ ογάθγ 
ἐΠ οἷν αἰγουτησί βίοη 61} αἴδοσ 6 δμίγδηοθ ᾿ηἴο {Π6 ῥΧοιη 864 ἰδηά 
σ8 ΟὨΪΥ ὃδ6 οαπά ἴῃ {Π|0 ΠΛΟΓΟΥ οὗ σοἧ, νυ] οἢ 18 ἀπομδηρίηρ ἴῃ 
411 1ἰἴ8 ορογϑίίοηβ, δηἀ γν ἢ οὶ ΠΟΥΘ ἱπηρο868 ἀυ 1168 ὌΡΟῚ ΔΠΥ͂ πΊΔῃ 
4111 1ὁ 48 σίνϑῃ δῖηι βυ!ηοϊοηΐ δοίαα] ῥὑγοοίβ οἵ ἰονὸ ἴο τγακο {Π6 
ῬοΥογπιᾶπηοθ οὗἁὨ [Π686 ἀυΐ 68 ΘΔ8Υ. «8ῖ 48 ἴΠ6 [ωμογὰ ἤγβί σὰν 
1ο ΑΡτγαβδη τοροδίθα ργοπιῖβθβ οὐ ἃ ΨΘΤΎ ΠαΠΊΘΙΟΙΒ ροβίο ἐγ) ἀπά 
οὔ ἴδ ἰαπά οὗ Οδμδδῃ 88 ἴπ6 [αΐαγο ἱππογιίδηςθ οὗ ἢ]8 ἀοβοθηά- 
δηΐδ, δηα ἐμθι) Θη]οἸ πο οἰΣΟυ ΠΟ ΒΟ η 88 [Ππ6 βῖρῃ οὗ {π6 σονθηδηΐ; 
70δὲ 48 [6 ἢγϑξ τη ἰγαου ]οι8}Υ0 ἀ 6] Ἰνογθα 4}16 ρθορίθ οἵ 15γ86] οαΐ οὗ 
Ἐρσγρῖ τ 8. ροννοσία! ἀγπὶ, ἀηα 8᾽ιοννθα ἴθ βαοὶ ον  ἀοπίὶ 
Ρτοοΐβ οὐ ἢἰβ ΠἸΘΡΟΥ ὑπαὶ {π᾿ Ὺ νγοῦο ἱπάποθα, 88 ἢ8 ρϑου αῦ 
ῬΘΟΡΪΘ, οἰ θου αν ἴο Ργοπηῖβα ορθάϊθποθ ἴο νμαῦθνοῦ πθ τϊρῆῖΐ 
σοπιπιδι, ἃπά {ἰἸ6π σάνο 8 [Ὁ οα σ'ἰ᾽' ὴχαἱ ; 80 ποὺὴν ἀἰά ]ι6 ἢγϑὲ 
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σταιὶ {Π6ὴὰ δὶβ ρον σία] ἢθἷ]ρ ἰπ [πΠ6 σοπαμποϑὲ οὗ ἴπΠ6 ἔνγο Κιηρβ 
οὗ 1ῃΠ6 Απιογίίθβ οὐ ἐδ οἵμδὺ 8146 “ογάδῃ, δπα 80 τωηϊγασυ- 
ἸουβγΥ ἀϊνιἀθ {πῸ νγαύθιβ οἵ [86 Φογάδῃ, δπὰ {Ππ8 ῥγονυθ ἴο {Πθηὶ 
ὉΥ ἢΪ8 δοεῖϑ {πὶ 6 σου]Ἱα ποῖ ἰθᾶνθ ΠΟΡ ἴογβακ [θπ), Ὀαΐ, 45 ἢ6 
δὰ ΒΠΠογίο τοαιονθα 411 οὐβίβοϊθβ δῃα Ὀσουσῆς τπθῖὰ ἰηΐο {116 
ῬΓΤΟΠΪδοα απ, σσου]ὰ 6 Ὶρ ΤΠ θπὶ 51}}} ἔγ 6 γ, σου] οχιίθσιηϊπαῖθ 
ἴΠ6 Οὐαπδδηϊίθ8 Ὀοίοσο ἔΠπ6ῃ}, ἀπά σψοῦ]ά σίνοα {Ππ6πὶ ὑπο ὶγ ἰδ α [ῸΓ 
ἃ ΡΟΒΒ638100, 84 {Πππι8 ΘΟ ΓΟΪγ ΠΕ] {Π6 ῥσότηῖδθ σοῦ μ6 πδὰ 
δῖνοπ ἴο ἐπα ἔδίπουβ δηὰ οοπβγθά τὴ δὴ οὐ : δπά ποῖ {1}} 
δοΓ ἢ6 δά ἀοηθ 8]] (18, αἰ ἃ [6 γσϑααΐγθ {πθπὶ ἀρϑίῃ ἴο βι πη 
ἰο αἰγοι πη οἰβίοη, νν Ἰςἶ,, 88 {πὸ δίσῃ οἵ {πΠ6 σονθηδηΐ, ἱπνοϊνθα [Π8 

οὔβθγνδηςα οὗ [ἢ6 “016 ἰανν 
Υ. 8. Αἴον ἴμ6 οἰγουμηοσί βίου οὗ ἴπ6 ρϑορὶθ νγὰ8 ονϑῦ, {Πποβ88 

γγ80 Δα Ὀ66η οἰγουτηοϊβοα σοπηαὶ θα αυ θΕ]Υ ἱπ ἐΠ 6 σϑτὰρ {111 1ΠῸ Ὺ 
ὙΘΣΘ μοα θά, ὈΠΓΊΓῚ Ἰαόν [{|. ἐδσν 8αὲ ὠπάδν {ϊοπιδϑεῖυθ8, ἵ.6.) οἢ 

1π6 βροὶ οὐ ψνμἱοἢ ἼΒΟΥ μα τΆΚοη ρῥϑββαβϑβίοῃ ; Π6ὺ Κορὲ {π6πὶ- 
86 |γ68 ααϊοῖ ἴῃ {Π 61} [Θη[8 ; σομρ. Εἶχ. χνὶ. 29, οῃ ψ οι Οἰονίσιιδ 
ΓΘΙΏΔΓΚΒ: κ(Π6 ὈὮΓΑΒΘ Β566Π|8 ἴ0 Ὀ6 ἰδίζθη ἤζοϊῃ {π6 οὐϑίοηι οὗ 
Ἐαϑίθυἢ πδίϊοηβ, Ψγῃ0 81} οὐ {πῃ6 στοιπά οὐ ρᾶνϑιμηβηΐ; ἔοσ ἴο 
γεπιαΐῃ ἀπαδ᾽' Οὐιτϑοῖυδ8 18 ῬΤΟΡΘΙΙΥ ἴο τϑιιαΐῃ οπ ἐμαὶ ϑροῖ το ἢ 
νγᾺ8 ὉΠΔΘΡ α8 ΤΠ θη το ἢγϑί βαὲ ἄονσῃ." ὈΓΎΙ τὸν» εὐ λον 
φεοουογθά. 866 ἴον (18 τηϑϑηΐπρ οὗ -ῬὮ] 2 Κίπρϑ ἱ. 9, χχ. 7, ἄς. 
--ἭΑ8 {Π|0 1Βγϑ8}1068 ογσοββθα ἔῃ Ψογάδη ὁου {π6 10 ἢ, ἀπά {Πογθίοσθ 
σου] ποῦ ἀπάογίακα ἴμ6 αἰγουτηοί βίο {1}} ἐπ 111}, ἀπά γοῖ Κορὶ 
{Ππ6 ραββονϑὺ 88 ΘΑΙΥ 88 {πΠ6 141ἢ, βοπιθ ἴανο οαηάοά οπ {5 δ 
ΔΓσατηθηΐ ἀραϊηβὶ [π6 ἐγατἢ οὗἉ [Π6 συμοθ παγγαΐῖνο ποβοπηιᾶ ον 
(ϑ.δβοὶ. δά. ν. ὅ) γερασγὰβ. (Π6 παυγαίνθ ἃ8 ἱτηρυΌρ8 0]8, ραγον Ὀ6- 
οδι80, Δοοογάϊηρ ἰο θη. χχχίν. 25, [Π6 ραΐῃ αὐὶβίησ ἔτοπι 1} 
ΟΠ α οδαβοὰ ὈΥ ΟἰΓΟΙ πλοἰβίοῃ ἰαβίθαὰ βονθγαὶ ἄανα, δηἃ τγαβ τηοϑβὲ 
δοαῖθ οἡ ἴπ6 Δγὰ ἄδν ; δῃηὰ ρΑΙΕΪΥ, 4180, θθοδιβθ ἴξ γου]ὰ πᾶνθ 

ἐ ΤΙ ααθϑίϊοη ᾿α8 8180 ὕθθῆ δϑκϑᾶ : ψγῆθη ψόγα ἐποθ6 οὐ (86 γί θοβ 
οἔ ϑαῦεη δπὰ αδὰ δπὰ (6 μα] ἔ-ἰγῖθα οὔ Μδπαββθα, ψμο σοπιδίπθά θη 
186 οἴ μοῦ 8116 οὗ [86 «ογάδη, οἰγουιηοίβοα Ὁ Ηβίογυ ἰ8 δἰ ἱορϑίμογ βίϊθπς 
τ ἢ τοραγὰ ἰο (μἷ8. ΟἸδγίσωδ ἰὨΐηκ8. ἰλ ρσόραῦ]θ “πανὶ Ψῳοϑῆσα ἰοοκ 
ΟἈΓΘ ὑδαῦ 10 βου ἃ ὈΘ ρογίοστιηθα οἡ ἐἢ8 δαβϑίϑγῃ βἰάθ οὔ (6 Ψογάδη δἱ 
ὑ8ι6 ΒΆπ|6 {ἰππο.᾽ λ]αβὲμδ δηᾷὰ δῦ. ϑολπιίαί βαρροβα ἐμαὶ ἴδ ἰοοῖς ρας 
ὑοίογα {86 «[ογήδη νγα8 ογοβϑοᾶ, δὶ 88 ἴῃοβο ἐγίθθβ πϑγο αρουΐϊ ἰο ἑακο 
Ῥοββθββίοη οὔ {{π ἰαπὰ δϑϑιψηβϑά ἰο {86π|.---Πἰ 15. ἱπιροββί 6 ἰο αγγῖτα δί 
ἉΠΥ͂ σοί! ΠΥ οἡ (ἢ τηδίίογ. 

φ 
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Ὀδθη πΏροββὶ Ὁ]6 ἴο οἰγοιπηοῖδο 84}} [Ππο86 ψ|Ὸ γ6Γ0 ὉΠΟΙΓΟυΠγοἰβοά 
ἴῃ 06 ἀΔΥ, 88 [6 πΌΠΊ Θ᾽ ργΌ Δ ΌΪν διαοπηίθα ἴο ἃ τα] ]οη. Ηδθ 
18. ηοῦ, Βονονοῦ, οα ἐπαὶ δοοουηῖΐ, ἱπο! πο ἴο ἄστθοὸ νυ] ρακί 
(αὐ βαρχα, ἢ. 161) τμδὺ {Π6 τι οἷο δοοοϊ 88 ἱηνθηΐθα ἴοσ 1Π60 
ΤΏΘΓ6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ Ἔχρ  αἰπὶπρ {Π6 οτἱρίη οὗ {Π|| παι ΟἼρα], Βαΐ, 
8ἃ5 ἴΆΥ ἃ5 ἴΠ6 ἸαίίοΣ ροϊηΐ 18 οΘοποθγπδά, [Π6 δοίπααὶ ΠΌΠΙΡΟΣ οὗὨ [16 
ὉΠΟΙΓοπ πγοὶδοά 18 οὗ 1688 ΘΟΒΘα]ΠΘΠη66 ἐΠ8η [Π6 ῃγοροτγίίοι Ὀθέτγθθῃ 
1Πο86 ὙΠῸ ὙΘΥΘ ΔΙΓΟΔΟῪ οἰγουτηοϊδοαὰ δηα ἴπο86 γῆο δα ἴο 6 
ΟἰΓΟΌΤΟἰβΒθα πον. ΤῊ]18, δοοογάϊηρ ἴο {Π0 αϑυδὶ δηά τηοβῦ ῥχὸ- 
ὈΔ0]6 σδ]ου]αῖζομ, να ἴῃ {πΠ6 ΣΟ οὗὁὨ ἐῆγχθθ ΟΥ ἔθ ἴο οηθ, δη4, 
ἐπδγαῖοσθ, [ἢ ορδγϑίϊοη οουϊά νΘΓΥ Θ 88} Ὀ6 ρουίοσιηθα ἴῃ ἃ ἀ8γ, 
8δηἀ {Π0Γ6 18 ΠΟ ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂ [ῸΓ ΟΌΓ ΒΌΡΡΟΒΙΠρ, 8485 Ποβοπηιῶζθν' ἀ068, 
ταῖ 16 τηοίθοσβ ἀπ οἵδμοσ ΟΙΏΘη τ οἱ θὰ ἱπ ἴο αββὶϑί.ἷ 
ΤἼο βθοοῃά οδ]ϑοίϊίοη, ὑπαῦ [Π6 ρϑὶῃ νγ83 τηοϑὲ δοιιθ οῃ {16 {1|τὰ 
αν, 88 θθθὴ σϑρθδίθα, βίποθ ᾿ἰοϑοπηιῶζίου, ὉῪ ἤδπηπον (ΒΟΥ͂Ν. ἴ. 
Ρ. 188), γγο γϑίϑυβ ἴο λαγαΐπ ἴθ Ηδυιηδιβ Βϑοῦδομβίαηρθῃ 11], 

Δ ΤΏ ταῖϊο πηϑπιϊοποαᾶ ἴῃ [86 ἰαχὺ 18 ἀιτινοα δἱ Ὀγ. (86 [0] οπτίρ᾽ 68]- 
ου]ϊαϊϊοη, ουπαά θα οἡ {Π6 ἰΔ0 168 οὗ εγϑοδοοπι, ἴον τ οι 1 ἃπὶ ἱπάοδίρά 
ἰο {π6 Κἰππ688 οὗ ΤΥ οΟἸ]οαραο, ἢν Μπϊἑπαΐησ. ΤΠ τβί οθηβαβ, ἰδκθη 
δἰ διηδὶ, βῃονθα {πὲ ἱμο τὸ σγογ μθη 608,60 πηθη οὗἁὨ νιον γθδγ οὗ 
δρ6 δηἀ ὑρτνᾶγάβ. [{ 18 ᾿πογϑίογο δϑιϊπηδιθά {πὶ μοῦ γοσο 878,000 
ΤΏΔΪ68 ὉΠΟΟΥ ὑὐγθηΥ ὙΘΆΓΒ οὗ ᾶρα. Οὗ [Π686, δοοοτάϊηρ; (ὁ [Π6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ 
αννβ οὗ τῃηογίδ  γ, 888,000 πουϊὰ 6 511}} "Ἰνἱπρ δὲ (Π6 ρογὶοά οὗὨ [88 
οθηϑιι3, νν ΒΙΟὮ νγδ8 (δίχα (ἰγ γ οἰ ρς γ6ΑΓ5 δεν ατάβ, δηα 88 [ΠΟῪ γῸ ΓΘ 
81} θογὴ Ὀοῖοτθ ἴδ 6 γοὐεοίίοη οὗ [86 παίίοη, (ΠΘῪ γογα ποῖ ΟὨΪΥ͂ οἸΤοαπιοὶδαά, 
μαϊ, δοίης τποσθ ἐμδη (Ὠἰτγίγ -οἱ ιν γοδγβ οἷά, ὕγΟ ΓΘ Ὑγ6}} 8016 0 Ῥοσίοσιω 
186 ορογϑίϊοη οὗ οἰγουπιςϊϑίηρ {Π6 τοδὶ. 1, (π0π, ἤθη 1ῃ6 ρΘΟρΙΘ ὑγ ΓΟ 
παπιθογοα τπ6 Βδοοῃά {ἴπ|6, ἴπθγ σγοτὸ 601,780 οὗὨἉ ἰγθηγ γϑατβ οἱὰ ἀπὰ 
πρϑδράβ, δπαὰ 376,000 τη8]68 ἀποὺ ὑνηίν ὙΘΔΥΒ οὗ ἃρθ βανὸ ἴο ὃθ 
δἀάοά ἰο ἐμ680, Ὀτίπρίηρ [6 τ Π0]6 Πα π ΕΓ ἴ0 ὨΘΑΓΡΙΥ ἃ τ}}]]ΠἸἰοη ; ἰμ6γῸ 
σότο 5{1}} 388,000 δπιοηρϑῖ ἔμ6πὶ, τῆ οτο δίγοδαν οἰγουπιοὶβοά, δπὰ 
(Βογοίογα οπἱγ δῦοαϊ 640,000 τοπηαὶποά, νἢο ποοάθα οἰγουσιποϊβίοη. Βαΐ 
106 πιουίδ ΠΥ τῦδϑ Ὁ ΒΌΔΥ στοαὶ ἀυγίηρ (Π6 ἐπί γίν - οἱ ρΐ γθαγβ' ππ ΔΓ ἢ 
{πγοῦρ ἢ {Π6 τ ]] Θγπθβ8, οἡ δοοουηΐ οἵ ἔπ βδηίθηοα οὗ αοά, βϑΐπεθ δοοογά- 
ἱπρ' ἴο 1π6 Κπονπ ᾿άντθ οὗ πιουίδ ΠΥ, οὗ [86 608,650 τη8}68 αὔονϑ ὑνγαπὶν 
ΥΘΔΓΒ οἴδρε, ννῇο ΓΘ ᾿ἰνπρ᾽ δ ἴΠ6 ἤτϑι σαπβι8, δροαῦΐ ἃ Βἔἢ βου ἃ αν 
ὈὕὈθθη 811}} αἰϊν  (ἢἰγὶγ-οῖ Ὁ γδδΓβ δ ουνναταβ, Δηα ὙὙὸ ΤῊΔΥῪ 051} ἀϑβυ τη 6 
1Πδἱ διηοηρϑὲ {Π6 γουηροῦ ροπογαίίοη οὗ 878,000 μϑγβοῃβ, {Π6 τηογίδ! Υ 
γγ88 δΒ ρσγεδί δ5 ἴῃ {δὶ νυν 1 Οἢ τνᾶ8 βοηϊθησοα ἴο ἀΪδ6.ἁ. Βαΐ Θνϑὴ 1ἢ 1ζ τνοτθ 
80, ἰδογο νουϊά 5.}}} θ6 οἱ αὖ εἰ {{π|0 νυν θη {Π6Ὺ ϑηΐογοαὰ Οδηδδη δροιιὶ 
2710,000 ον 280,000 νῆο νγοτὸ θοσπ Ὀοΐογο ὑπ 6 ρϑορὶθ γγεσα σαϑί οἶδ, δηή 
ἐπογοίοσο πδα Ὀθϑῃ οἰγουπιοϊθοεα. ὍὙΠὸ Βγϑὺ οδ οὐ Δ Ό 0; ρῖνεβ 8 ταί ο οὗ 
ἢγθο ἴο οὔθ ; δπά ἰῇ {μ6 Ἰαίἴοῦ βυρροδβίιϊοπ θ6 Ἄσοττγοοῖ, ἰπθγὸ τννου]ά 811] 
ὉΘ οπὲ οἰτουπιοϊθοα (Ὁ ἜΥΟΥΥ ΟΝ ὙΠῸ ΜΕΓΘ ποΐ δο. 
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Ρ. 866, νίϊπουξ, μονγονοῦ, μανίηρ τοδὰ ᾿ἷβ γϑιηαυῖβ. Βαΐ [18 
οδ]εοοξίοη ἀοχῖνοθ πο βυρροτχῇ οἰἔποῦ οτα (θη χχχὶν. 28, Οὐ ἴγοιῃ 
Ολαναινι᾽ 8 δοῖυαὶ νογάβ. ΑἹ] ἐδαὶ {116 Ἰαςίου βαγ8 18, [παι [ἢ 6 
ΤΟΠΘρΡΔ68 ἰῃ {Π6 Εἰαβέ, γ8ο ὙΘΓΟ οἰΓο πη οἶβοα ἴῃ {Π6ῚΡ ὉΠΊ ΓΟ (ἢ ΟΓ 

ἔουυ 6 Ε}} γϑαῦ, γγουθ ρσϑηθγα γ ΟὈ]χοά το Κοορ Ψιοῖγ θ6ά8 ῸΓ ἔνγθηῖν 
οΓ ἐνγοηίγ-ἑγο ἀαγ8, Δπα οομ]α ποΐ τγαῖκὶ ψ! μου [86 στοαίοβι ραΐη: 
δυΐ {μ6πη---δηἀ {Πϊ8 ουρθ ἴο δὉ6 ραγ ] Ὁ] ΑΥ}Υ ποιοθα--- 6 Υ Δρρ] ρα 
ποίμίησ αὶ Ὀαγηΐ ρᾶροσ ἴο [86 σουπᾶᾷ. Τῇ «{6γ78, οα [86 “0η- 
ἴγασΎ, δἱ ἰϑαϑὲ δοσογαϊηρ ἴο ἴπ6 δοσοιπὶ ἴῃ ἢπ6 Ταϊπιαά, γαδυοά 
τ ᾿πητη θα! αἴθ! Υ ἢ 01] ; 80 ὑπαὶ Ὸπι [Π6 ΨΘΣῪ βγβὲ {Π6 ρᾶΐ]η τηυβί 
ἢανθ Ὀθθη σοί ἀθγΆ]Υ αἰιη 8864, ἀπά 186 ποὰυπα νγου]ὰ οογ- 
(Δ 1} Πθαὶ ταὰσὶὶ τὰογθ ααϊοκὶγ. [ἢ οη. χχχὶν. 25 1ξ 18 πι Υ ὶῪ 
Βα 4 {παὶ Ξϊηθοι δηὰ 1,6ν], ἔΠ6 80ῃ8 οὗ «]Δοοῦ, αἰΐδοκοα ἐπ6 
ΒΒΘΟΠοταλῦθβ οα ἴπ6 {πϊγὰ ἀαγ, γθη ΠΠΘΥ ὑγοτο βυ υηρ ρΡδΐη ; 
δηὰ ϑοῦ. ϑολπιΐαξ ἄγαντβ ἔγοτῃ {π18 [Π 6 ὙΘΥῪ ΟρΡροϑιύθ σομο  αϑῖοῃ, 
ν]12. : Κ' [δὲ ἴον {π6 {πϊγὰ οὐ Τουτὶ ἀν ἐμ Ὺ τνου]ὰ ἤᾶνα 80 ἔατ 
ΤοοονοΓοὰ 88 ἴο ὃ6 ουίΐ οὗ ἀδηροῖ. Αἷ ΔΗΥ γαΐθ {Π6γ6 18 πού ηρ 
Βαϊ ἴῃ {Π|8 ρϑββαρα ἴο ἴΠ6 οῇἴβοι [δὲ οἡ ἔδο {116 {Πϊγὰ ἀΔΥ {116 
Ρδὶῃ Ὑὰ8 τηοϑί δουϊθ. Απά {116 οϑἰθργαίίοη οἵ (Π86 ΤἌββονθυ (068 
ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΕ δ ἶγα ἔγοθάοπι ἰτομ ραίη. 80 ἰοῃρ 
88 [6 ἔλΊ ΠΟΥ οὗ {Π6 ἔδῃλγ, γῇοβο ἀπ ν 1ὑ νγα8 ἴ0 84 Υ {16 ρββοἢδὶ 
Ἰδη}}, νγᾶβ8 806 ἰο ἀο {1|18, 81} {π6 οΟΥἶι6γ8, θνθὴ ψιποιΐῦ Ἰοανίηρ Γ[ΠΘΙΓ 

ἰθηΐ8, οου]ὰ ραγίακο οὗ {|| Τ᾿ Ἀββουῦ, βίῃοθ 10 νγὰβ ΟἹΪΥΚ ον 108] 

ὉΠΟΪΘΆΠΠΘ88, 8ΔΠ6 ποῖ 11Π688 ΟΥ ρϑῖῃ, ΜΟΙ Θχοϊ θα ἴτοπὶ 11. 
(Ναμι. ἰχ. 10). Απά {πόγὸ οου]Ἱὰ ποὺ 06 ΔΩΥ βοδυο ν οὗ ἴδιο 9 
ἴο 8[αν {Ππὸ ραβοΐ δὶ ἰδ, [ῸΣ {ΠΘΥΘ σγογο αἱ 1θαβϑὲ δοίου σι ἢ οὐἩ 1Π6 
1865 0 μαἀ ὈδΘΘη οἰγοιπιοϊβοά ἰοηρσ ἀρὸ ; 8πά, δοοογζαϊηρ ἴο 
[86 ἰὰν (ἔχ. χιὶ. 4), ἔννο 8114}} ἔλ}}168 οου]ὰ πηϊΐθ ἴῃ ὑπ ο6]6- 
Ὀγαΐϊΐοπ οὗἩ [π6 Ῥαββονοῦ. 76 αἰγθοῦοη8 σίνοῃ ἴῃ 6 Ταϊπιπα 
ΔΙΊΟΥ ἃ8 Τ]ΔΠΥ͂ 88 ἴθ ῬΘΥΒΟΠΒ ἴο [ὉΓΠὶ {Π6πΊβοῖνθϑ ἰηΐο ἃ ἔϑμ]Υ.ἢ 

1 ΤΏ οὈ] ΘοὔϊοπΒ ταϊϑοὰ Ὀγ Ῥαιίμϑ (αἴ ΒΌργδ), ἤζαμγεν δηα αταπιδογς 
(πὸ, ἀδβοῦ. ἀ. οἰ ρἰοηϑιά, ἃ, Α. Τ᾿ 1. ρ. 406) το Ἰουπᾶθαὰ προπ 
ΘΥΓΟΠΘΟΌΒ ΒΌΡΡΟΒΙ(Ι0Ώ8.--- Το ἤγεῖ : “(Πδὺ 10 18 ᾿πογϑά!0]9 ὑπαὶ Μοδβοδ 
Βῃοι 4 πᾶν ἰοῦ {86 οἰ άτθη οὗἨ ἐμ [βγϑϑι ΐθθ ὑποϊγουσηοίβοα ἕογ σιν 
Υ̓ΘΆΓΒ, ΠΊΘΓΟΪγ ὄδοαιιδα (ΠΟΥ ΟΓΘ τη Βἰηρ 80 Ἰοηρ,᾿" 888 θθθῃ δδοδαυ 
τοί ὈΥ 186 ὀχρίαπαίϊοη ρίνοι δῦονο οὗ {86 δοί8] τϑϑβοὴ ΜΕΥ οἰγοιῃ,» 
οἰβίοῃ γγ8ἃ8 ϑυβρεπάθά. Τῆ6 δεσοηπα : “{πδΐ ἔμ6 γοβοϊαϊου ἰο γτϑηπᾶογ {ἢ 6 
νυ οἷ ΔΥΠΙΥ͂ 1}} δὲ (86 Βαπηθ ὑπ), δῃὰ ὑπῆϊ ἴον Ὀδέ 16 [ῸΓ βθνογαὶ ἄδυβ, 
8. 0η6 ὑπαὶ οδῃποί ροβϑβ ὉΥ αν θθθϑη ἑοσιηϑᾶ,᾽" ἢδ88 Ὀθϑῆ θαυδ}}ν τοϊυϊοά 
Ὀν {Π|6 ῥγορογίΐου ἡ ϊοὮ, 88. νγ6 ἐλυς ΒΒον ἢ ρον, γα] ]ν οχἰ βία 
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Ν. 9. ΤΑ ἄαν λαυὸ 1 τοἰἰθα αἰσαν ἐδ νοργοαοῖ, ὁ Ἐσυρὲ ὕγοηι 
ΟἹ γοι. ὈνλΟ ΓΕΤΙ [86 ΤΕρσόδοι ν᾽ Π] ἢ 18 οαβὲ ἀροη γοῦ ὉΥ͂ 

{6 Εργριείαη8. ΤᾺ 8 ἘΧΡΙαπδἰΐοη 18 ϑυϑίαϊ πο ἃ ΟΥ̓ 886} ρΡ4588ρΡῸ8 
88 18. }1. 7, ΕΖεϊ.. χνὶ. 57, χχχυὶ. 15, Ζορῃ. 1). 8, ἄς., ψῆοτα τΠ6 
βΘΠΙνο αἰνναγβ ἀθῃοίθβ [Π6 ῬΘΥβοῸῃ ἴγοτὴ Ψ]Οπὶ ἰἢ6 ΤΘΡΓΌΔΟΝ 
σΟΙΏ68; 8πη4 ἤθποθ ἴῃ ῬΒ. ᾿χχὶν, 22 [ῃ6 σϑηῖνθ 18 ἜΣργΘβδοα 
ῬεΣρ γαβε α!]!γ ἴσο  ἸΠΕΎΤ. ΤΙΙΒ ΒΥΝΘΘΡΒ ΑΥΔΥ 8 Ποδβί οὗ 

ΘΥΓΟΠΘΟῚ Ἔχρἰ δπδεΐομ, Ποῖ σϑϑὶ ὍΡΟΙ ἴδπ6 Βρροβίτοη {Παὶ, {ἢ 6 
βΘΠΙΕνΘ 15 αϑοα 1 ἢ γοΐογθησοθ ἴο {πο86 ἀροι  Ποπι [ἢ 6 ΓΕΡΙΌΔΟΝ 
(1115. Βυζ ὀνθη ΒΥ ἴποβ τῆ τοραγὰ ἃ ἃ8 ἀδποίίηρ : “ ἴπ6 τὸ- 
ΡΓΟΘΟἢ ὙΥὮ]ΟΪν ΟὯΘ οϑϑίβ ὌΡΟΣ Δ ΠΟΙ ΘΓ," ΤΏΔΩΥ ΔΓΡΙΓΓΑΓΎ ᾿ΠίοΥρΓθ- 
ἰἰϊοηΒ ἢανθ Ὀθθὴ ρίνθῃ. ΕὟΣ Ὄχϑῃρ]6, Ζλθοαογοὲ ΒΌΡΡΟΒβ6β ἐμαΐ 
[Π6 τοργοδοὴ οὗ Εργρί βρη βοβ 6 Εργρίϊδηῃ Ὀοπάαρο; 7γειδίιιδ, 
ϑροποθν, Οἰογῖσιιϑ, απ οἴ ο 8, ἰπηαρίηθ ὑΠδὺ (Π6 Εἰργριίδη8, οἰ ΠοΥ 
Βαοδῦβα {Π6Υ σγοσο 41} οἰγουτης β64---οὗἩἮ ψῃ]οἢ ἴπο τ 18 ποῦ [ἢ 6 
53]]ρἰοϑὲ ῥγοοῖς--τοσ βθοδῦβα (45 “πΕολαοῖδ {1} Κ8) πο Υ τοραταρα 
οἰγοαπιοἰβίοη 88 βοιηθι πὶπρ οΘοηποοίοα τ (ἢ οἰ δη] μ 685, πδα Ἰοοκοά 
ΡΟ ἔπ ῖγ βέδίθ οὐ ὑποϊγοῦπιοϊβίοιι ἃ8 ἃ ἀΐβρταςθ ; ἡ }}]8ὺ Ναϊὲ 
(ὰ Αιμλοηνοίλ᾽ 8 ἰτϑαιϊβο οῃ {86 οτἱσὶῃ οὗ οἰγουτηοίβίοη, ΤΟ πσθη 

1829) π88 ργοποιηοαρά [δ ἴο θ6 {πΠ6 σοπίοπιρί μοαρθά προη {Π6ΠῚ 
Ὁγ ἢ Εργρίϊδηβ, θοσδῦβθ {Π6Ὺ γΕΤῈ ἃ ῬΘΟρΪΘ Ὁπὴϊ ΤῸ ψ ΑΓ. 

ΤῊ Ἰαἰῖου 18 [Π6 οχραπαίΐοπ δάορίθα Ὀγ ήαιιγογν. Π6 δοττθοῖ 

οὔθ 6 ἢπά σίνθη ὉΥ Καξαδίϊιδ: “1116 τ ας] μος ἢ ττα8 οαβέ 

Ὅροπ ἔἶπ6 158γ86 1168 ὈῪ {π6 Εἰργρίίδῃβ, ψ]]ο βαϊά (μαὶ (ἀοὰ πὰ 

Ῥγουρθς {ποῖ οαδ ἰῃ οΥάοΣ {πᾶ π6 ταϊσιῦ ἀθβίτου ὑπ πὶ. ΤῊ 

18 δυϊἀθηΐ οὶ Εἰχ. χχχὶὶ. 12: “Ξ ψῃογϑίοσα Βῃο]α {π6 ΕἸΡΥΡ 88 

Βρϑᾶκ δηά 880 : [ὉΓ τη βοῇ ἀϊά πα Ὀτγίπρ' [μθπὶ οὐ, ἴο βίαν ἔμθτα 
ἴπ ἴπ6 τηουπίδϊηδ, αηά ἴο σοπβαμηθ ἴμθπι οὰ ἴπ6 ἔδοα οὗ ἐπ 

οατῖῃ," δπά Ναπι. χῖν. 18--16; Ῥϑαϊ, ἰχ. 28. ΤἬΏθθθ Ῥδββαρ8 

βιοῦν (αὐ “1Π᾿ οὐ]οςΐ οἵ τβρσοδοὶ νγὰ8 {Πεὶν σϑἠϑοῦοη, ΠΟ Ὑ͵88 

τηδάδ πιδη εβὲ ὈΥ ἐδ6 οοβϑαίίοπ οὐ οἰγουπηοϊβίομ δὲ [Π 6 σοτητηδηά 

οἵ 6οα;," δηά ““ ἐϊο γϑβίογαϊίοη οὔ οἰγουτηο βίο τγᾶ8 ταραγάθα 88 8 

Ῥτδοῖίοαὶ ἀθοϊατδίίοῃ οὔ 6 τοϑίογαϊίου οὔ 6 οονοπδηΐ, ἀπά {ποτθ- 

ἔογα 88 ἃ σοπηοναὶ οὗ [Π6 σερσοόϑοῖ τοὶ 1ΐϑ οτη βδίοῃ ῃδα οδυβαά.᾽" 

“βοΐποθῃ ἴδοβο πθο μδᾶ ἰο 6 οἰγουπιοὶθοᾶ, δπὰ [π086 0 δγθϑν ΤΟΓΘ 

8οθ.Ὀ ΤΠοτο τοιηδίηβ, ἐμογοίογθ, ΟὨΪῪ 16 ἀγρυσαθηΐ οαπάθαά οἢ {86 8ο- 

οϑ]]οὰ ““ ζαϊ86 δἐγπποίοργ᾽" οἵ 86 πϑηθ ΟἾΪγαὶ. Τὸ (88 γγθ 888}} τθρὶῪ 

δὲ γ6γβθ 9. : ᾿ 
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(Ποηρσείοηδονο, Βοῖο. 111. Ρ. 19).--- 6 ρίαςς οὗ ϑῃσοδιηρηιθηΐ τὸ- 
οοἰνοά τοπὶ {{||8 εἰγουμηβίϑησο (ἢ6 πϑιὴθ ΟἸσαϊΐ, ἰ.6.) ἃ το] Ἰηρ 

ΑὟΑΥ. ὙΠῸ οὐ οἴϑηη οὗἁἨ [Ππ6 Γαι Π8]}18318 π88 βθνσοὶυν αἰζδοκοά 
{Π18 δἰ ΪορΎ ; δῖ {πὸν πᾶν ποὺ θθθη δ0]6 ἴο βυθδβείαϊα ἃ 
δείίοτ,. Πἤα886 τρδϊηϊδῃ8 (δῦ {Π6 δηλ 18 ἀογῖνοα ἔοτα [Π6 
τιθαηάοτίηρ (Οἷ0)) οὗ ἃ τῖνοσ τπγουρῃ ἐΠ16 νά]16υ, δας ἰοἶ. πόνον 
ΤΏΘΔῺ8 ἴο ΤΏ Π66Γ, ὑπουρὶι [ὃ 18 ΘΟ ΔΙ ΠΥ αδοα ἰπ Ατηοβ ν. 24 ἰο 
ἀθηοία ἴδ 6 το] την οὗ ἃ ἤοοά οὔ νγαίθ νυ. Οἰὁβοπῖμδ (ἴῃ {{|6 ἘΠ βδαγιβ 
Ϊ, 288) σίνοϑ 88 [ἢ τῃϑδηϊηρ οὗ ΡΣ ΟΥΡΙ5, οἰγοῦ]αϑ; δῦ {Π6ΓῸ 

18 ὯΟ Θυϊάθηοθ οὔ ἐμἰ8. ΙῺ ἃ ΤηΒΠΠΘΥ 8{{Π] ΤΔΟΓΘ ΔΙΌ ΣΆΓΥ, υ. Ζωρη- 
φορῖο, Ρ. 81 ἀπά 62ὅ, ἀδάμορβ ἔτοπη ογδίβ ἴῃ τηθδηϊηρ, “8 τῖπο 
86. 8 δουπάανγψ, ἃ υἷας οἡ ἴῃ9 ἡγοπίϊον." Νον δνϑὴ 11ΠῸ πηεδῃ- 
ἱηρ δδβδσποα Ὀγ (Οἰδδοηῖι8 6 ΥΘ ΔαΤΏ18810]6, [Π 6 5 σῃοδἤοη οὐγοῖδ 
ΟΥ̓ σίπσ Μοῦ] 501} 6 ΟὨΪΥ͂ ἃ ἀογίναϊίνο; ὙγΠοτθδβ γοϊζηρ, ὑΠπαᾶῖ 
Β1Οἢ. τ }]8, ἤθη ἃ σαγέ-ισλοοί, Βα ἴῃ6 δοῖπδὶ τηθδηΐϊησ οὗ [16 
νον, δηα ἔγοσα (18 [6 ποίϊοῃ οὗ στὉ]]ΠἸηρ ΟΥ̓ ΟΥ ΑΥΤΔΥ ΘΆΒΙΪΥ [0]- 
Ιοσϑ. αιζιδ ταρΆγαβ [ἢ 6 ΘΙΥΙΤΩΟΪΟΡΎ ρίνθῃ 1π (Π6 νϑῦδθ Ὀθίογθ 
1.8 88 “΄ ΘΧοθϑαϊ ΠρῚΥ υπΐογίαηδία,᾽ Ὀεσδιβα ἰδ ΟὨΪΥ ΘΧΡτΌ8868 {Π6 
Βυρογἀϊηαίο Ἰάρθα γοϊϊίηρ αἰσαν, ἰμϑιοαά οὗἩὨ ὑπ6 οοιηρουπῃά ͵άθδ: 
{6 γοϊϊδηρ αὐὐαν οΥ δῆαπια; Ὀυΐ ΔΜαιμνον, οα ἴΠ6 οἴπασ πδπά, 
ΔΙ ΠοῸρΡἢ Π6 ἀρτθοβ Ἡ]Π ἢ [Π6 ΟἾΠΟΓΒ ἴῃ το] θοίπρ [ἢ6 ΘΙΥΤΩΟΪΟΡΎ 88 

᾿ ἡποογγοοῖ, οἰξ68 ἂἃπ Ἔχδοῦν β᾽ Π1}] Ὁ δοσοσηΐ ΠΌμα Οὐυΐα᾽ 86 Τυῖδί. ἢ}. 
9, 88, οὗ [π6 οἰγηηο]ορΎ οὗἨ ἔπ παπιθ 7ΤΟπιΐ : 

[πο Τοπιοβ ἀϊοίπβ Ἰοσαβ ϑϑὲ ααΐα ἔδγίαν ἴῃ 1110 
Μοιδγδ ΒΟῸΣ ἔγαίγῖϑ ΘΟ ΒΘΟυ 886 Βα]. 

ΑἹ] 1686 οὈ] οὔ οη5 ᾿Ἰπαάϊοαίθ δη αὐτοῦ ᾿παϊθητίοη ἰο ἴδ [αοὺ (πα 
τηοϑὲ οὗ ἴπ6 ΟἹα Ταβίαμηθηΐς εἰυτηοϊοσίθϑθ οοηϊδΐη 4] 80 ηβ ἴο 
ΟΣ 8 8ηἀ {Π6ῚΡ πηοαηϊηρσ, ταῦμ ον {πᾶ Βα {]] Ἔχρ δηδίϊοιϑ οὗ 
[Π6τη, 8ἃ8 Ὀεδϊ 4 Ἰθοχίοοη. Τὴθ ρϑορὶθ, ἤθη ἔπ ΘΥ σᾶνθ [Π6 ΠΔΙΏΘ, 
ΠΘνΟΡ ἰδοῦρῆς οὗ σοῃίοσιηϊπρ' δοσυγαίοΥ ἴο σταΠΊ ΠΑ δηᾶ ἀϊςο- 
ὈΠἸΟΠΑΓΎ, Ὀλὺ ΤΟΙ͂Ο ΠΊΘΥΘΙΥ δηχίοιβ ἰο Πδηα ἀονγῃ ἴο ροβίθυυ 86 
ΤΟΙΠΘΙΏ ΓΆΠΟΘ ΟΥ̓ ΒΟΙῚ6 ΓΟΙΊΔΓΚΑΌΪΘ ουθηΐ ὈΥ πηθδῃ8 οὗ ἃ ΠΔΠΊΘ, 
τ σἢ Ὠἰηϊοα αἱ 1. Ηοποο τΠ6 οἤεγαρθαῖθα δβϑβουίίου ἰοαμά ἴῃ 
ΠΘΟΪΟρΊΓΟΑ] οὐ εἰοΐδτη, ὑπαὶ ΔΠ ἱπηρογίδοϊ ΟΥὁ ᾿ποουγθοῦ ΘΕΥΤΩΟΪΟΡῪ 18 
δι Ποϊοηΐ ἴο ρύονα μαῦ {π6 ουθηῖ, ἢ ΒΟ ΓΠ6 δΙῺΘ 18 βαϊὰ ἴο 
06 οοππηθοίρη, 18 πιγυθῖοα], Τοϑίβ ὈΡΟῚ ἃ ὑΠποσου  ΪΥ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ 
ΒΌΆΡΡΟΒΙ ΟΠ, 8Πηἀ 15 αἰ τοροῖθοῦ ἀδϑ ταί οἵ ργοοῦ. 1μδϑέϊγ, αινον 
αἶδο δά ἀποοβ {π6 ἴδοι {παι [Π6 Ππϑῃ16 ΟσΟῸΣΒ πῃ ΠὨοαῖΐ. χὶ. 80, ἀπά 

15. [8 οΟἀοΥ ἐῃ8π {π᾿ δνοπὶ γοσογάθα 6 γθ, δπὰ υ. ζσησονῖο δα 8 
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ὑπ “)οβῃδ (χν. 7) Βρθακβ οἴ δποίμον Οτίσαί ἴῃ τηϊβίακο ἔον ΘΟ οἰϊίοιᾳ 
(χν!, 11). Βαὲ {Π|8 ἀο68 ποῖ ἰπ 109 1688ὲ ἀΐϑρτονϑ {π6 {Ἰλ}2 0.17.4 
βῖνθῃ δῖ; 3γϑέ, θεοδιβθ νγ ἀο ποῖ δὲ 411 Κπον πιβδΐ νγὰβ ἐδ 
ΟΥΊ ΘΠ οὗ {Π|9 Πδπι6 ἴπ {116 οα86 οὔ {πὸ οἵμιοσ αἿ]ρ415, ἀπά δεοοπαάϊνυ, 
Ὀοοδα88 βοἷι τνα8 16 1 ΡΟΓΕΥ ἰΔΚοπ ἴῃ (π6 ἰογτηδίϊοη οὐ παμπη68, 
{πᾶὉ 16 18. ΟΥ̓ ΠΟ τηθϑῃ8 Ῥθυοπά {86 [1π|118 οὗ ροββι ὈΠΠΕῪ ΤΌΣ ΠαποΒ 
ἴο αν [ἢ6 88Π|6 τωθϑῃΐηρ, ἀπ ἃ γοῖ 0 ἤδνθ ογίρίπαίβα ἱπ αἱίο- 
Βεῖμον αἰ δυθης θνθηΐβ, {}|6 σϑάϊοαὶ βἰρτι βοδιίοι οὔ ἐπ πογὰ θεΐπρ 
οὗ σοῦγβο αἰ ΠΈΓΘΠΕΪΥ ἀρρ] 14. Μογεουοσ {Π6 ρδοθ οὐ δποδιηρτηθηΐ, 
ἴῃ ν Εἰς [86 οἰγοιι πιο βίοη οὔ ἢ 6 Ρ600]6 νυᾶ8 ρουίοστηθα, τγαϑηοῖ [θη 
ἃ ἴον, ΠΟΥ͂ ἀἸὰ 18 Ῥδοοῖηθ οὴθ δῇογν νά: ἀπ (μ6 ΟΠ]Υ ΟἿΟΣ 
ΡῬΆΒΒαρ68 ἴῃ [Π6 Ὑ016 οὗ {π6 ΟἹ] ἀ Τοβίδπηθηὶ ἴῃ ν Βἱ ἢ τμ18 ΟἼ]ρα] 
18. πιθη!οηθ4, ἅτ «708. ἱν. 20, απὰ Μίοδῃ νἱ. ὅ, ψθθσο 19 
ῬΓΟρ δὲ γϑίδυβ ἴο [ῃ8 ργβθηὶ δοσοιηῖ, δπα τπ8 ρίαςοβ ᾽ΐ8 ᾿ϊβέοτί- 
68] γϑύβ ΤΥ Ὀογοπα [86 τοϑοῖὶ οὗ ἀουθέ. ΕῸΓ ἴδ 1Π6 ρΙαδθ πϑυοσ 
Εχἰβίβα 88 ἃ ἴον οἱ Ὑ]]ασθ, 118 παῖηθ σδπηοΐὶ Πανθ ῃ8α 8ηΥ ΟΥΠΟΣ 
οΥἹΡΊη ἴπδπ ἴπαὲ σίνθα ἤδγθ, δηὰ ἐπογοῖοστα [Π6 ργοβογναίϊίοη οὗ 
[6 ΠΑπιΘ [γΠίβ[68 {Π1|6 βυγεδὲ σιιαγαηίθα {πὶ 16 ϑνθπὶ σθ ἢ ἰΐ 
ΠδΠ 45 ἀοννῃ ἴο ροβίου! υ δοίπα!] Υ οσοαγγαά. Γ΄, δόησογῖο (ρ. 622) 
ἢ ὰ8 ᾿πα!Γθοῦ] Υ δατηϊ θὰ Ἐ18, Ὁ ἴη6 ογοθά αἰΐζοπηρὲ νι ἰοῖι ἢ 
ἸΏΔΚΟΒ [0 ροί χὰ οὗ {16 ᾿ποομνθηΐϊοπὲ γϑίθσθησοθ τηδάθ ὈῪ [ἢ 
Ρτορμοὶ Μίοδι ἴο {π ραββαρθ οὗ {Π6 18γ80}168 ἐβτοῦρὶ 1Π6 4ογΓ- 
ἀἄδῃ δηὰ [6 οἰγοππηςϊβίοη δἱ ΟἼσαὶ, ψῆθη, ἰπ [06 ἴδοθ οὗ 8]] 
οΥἸτοαὶ δαςΠοΥ 168, ἢ6 ῬΥομ μα Π668 [ἢ6 σοσὰβ “' ἴσοι ΘΕ 101 πὶ ἰὸ 
ΟΊ] 4} (νὶ. δ) ἴο Β6 8ὴῃ οἷά τηαγρίπαὶ ρίοβϑ. 

γν. 10---12, Αθὲν 1βγδοὶ δὰ βθθὴ ὁποθ πηοῖθ τοοοὶνϑά ἰηΐο (Π9 
σονοπδηῖ οὗ {Π6 Ἰωογὰ Ὀγ οἰτουτηοίβίοη, ἴπΠ6 Ῥϑββουοῦ σου] ὃ 
οοἸθογαίθα ἀραΐη. ὙΠ ἔδαβί οὐ {Π6 Ῥδββουεὺ δ ΟἼ]ρα] νγὰβ {Π6 
βοοοηά {παὺὶ μαἀὰ Ὀδ6η οὐβοσνϑα βῖποθ [6 ἀθραγίασθο ἴσο Εργρί. 
Τὴ ἤγβε δά οσουχτοά αἱ ϑ᾽΄᾽΄ηδἱ, ἱπ [Π6 βοοοηὰ γϑᾶῦ οὗ {Ποῦ 
ἸΟΌΓΠΘΥ ἴῃ {π6 ἀοβοσὶ (Ναπι. ἰχ. 1, 8484). [πὶ [86 βδῖῃηθ Ὑϑᾶῦ [ἢ 
1βγ8 6 1}1068 νγοῦα σοθοϊθα οα δοοουπὶ οὗ {ποῚν γϑυ ]Ἰοη ἀραὶπδὶ [Π9 
Τιοτὰ ἴῃ Κδάθβϑῃ- Βασῃθα; δῃά ἔγομ {198 {ἴθ ἴῃ6 ορἰθυγαϊίοη οὗ 

1 ΑἹ] ἐμαὶ Μανυογηϊοῖ (Ἐλη]. ἰἰ. 1, ». 87 864.) ἢδ8 βαϊά ἰο ῥγονδ ἐδαΐ 
αἸγ 8] 18 ᾿ρϑαπθπ]Υ τιϑηϊοποά ἱπ 86 βαρϑοασθπί ἰδίογν ἃ8 ἃ βδογρᾶ 
ΡΪδοθ, [4118 ἰο (μ6 ρτουπὰ ἴον {86 β' π|ρ16 τϑᾶβοῃ, [μδὲ 16:6 Ῥαϑθ8ρῈΒ 8] 
ΤοίοΓ ἰο (ἢ6 αἸ]ρ8], τυ δῖοι 8.1}1 οχἱβίθ ἁπᾶθρ ἰῃ6 παπιο οὗ Ὠ}114}}}}8, δπά 
ποὶ ἰο {π6 ρἷαοβ ἴῃ πίοι ὑμ6 βγδοι ἐθϑ ΟΓΘ ποῦν ϑῃσδιηρϑᾶ ; 866 οἡ 
οδρΡ. ἰχ. 6. 
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{π6 Ἴσονεπδηῦ- δ ϑεϊναὶ τγὰ8 οὗ πϑοθβϑϑι βϑαβροπάθα, θθοαιβθ {πὸ 
σονρηδῃΐ 1561} τγὰ8 ὈσΌΚθη. Οαἰυΐη, ἰμά 666, 18 οὗ ορί πίοι {}|8ὲ, ὈΥ͂ 
[16 Βρϑοὶὰ] ροστηϊββίοῃ οἵ (οά, με ἴδαβὶ οὗ (Π6 ρβββϑονϑῖ, ἃ8 1ν6]]} 
88 ἴῃ οἴδεγίπρ οἵ βδουῆσθ, νγᾶβ ρϑυ θα 511} το οοηηθθ. Βυΐ 
{Π6Γ6 18 ἢ0 Τουπάδιϊοη [ῸΣ δυο Δη Ορ᾿πομ. 1 [86 αγσιωποηξιπι 
6 δἰ ἰοπεϊο ᾿δΔ8 ἴοσοθ ΔΎ ΠΟΓΘ ἰδ οΟγίδ! ]Ὺ 88 ΠΟΙ ; [ῸΓ ἃ ρϑυτηΐδ- 
βίοπ ου ἴῃ ρατὶ οἵ αοἀ οὗ 80 ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΙΎ ἃ ομαγδοίου, νου]Ἱά 
που έρΪγ μανα θθθη τη! οηθα ἴῃ {Π6 ΒοΟΚΒ οἵ Μοβθβ. Νοῦ 
ἰ5 [Π6γΘ ΔΠῪ Χϑίθγθῃσθ ἴῃ [ἢ ϑοσιρυγοΒ ἴο ἔπ οἴὔϊοσϊηρ οὗἉ βδουῦιῆοθ 
ἰη ἴπ6 σι] ἀογηθ88, δου ἴῃ 6 ρθΟρΙΘ νγογθ σοπαθιηηθὰ ἴο ἴ9.---- 
Οη ἰδε 14} ἄαν οΓὙ ἐλ6 βνδὲ πιοπίῪ αἱ ουόη; ἴπ6 ροῦοαά δρροϊηίοά 
ἴῃ ἴμ6 αν (Εχ. χὶϊ. 18 ; [μον. χχῖϊ. δ; Ναμῃ. χχνῆ. 16). [Ιῃ 
Εχ. ΧΙ; 6) ἀπα ἴμον. χχΙὶ. ὅ, ΣΞ 18 ΤΏ ἀΘΠ ΠΣ ΘΙΥ οχρίαϊπθα 

ΌΥ ὈΞΣΙ ΤᾺ δῃὰ ἴῃ Ποαῖ, χνὶ. 6, ὈῪ ΥΣΟΦΤῚ ΝΕ. “--Ἔογ 

ἽΓΥ ΓΔ» 566 οἴδΡ. ἱν. 18.--ῬτἰἼ. 11. ΤῊ Ποχί ἄαγ {ΠΟῪ οδΐ 

Β0Π18 οὗ 1Π6 ῥχοάυοθ οὗ 116 ΘΟ ΠΙΤΥ ππ]εανοδοά δπὰᾶ ΡδγοΠαα.--- 
Κιπιολὶ Ἔχρ]αῖπβ ἘΠ 6 ΡΏΓΑΒ6 ΝΠ ΩΣ» ὙΠΟ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΪΥ ΠΘΙΟ 

ἀῃ4 ἴῃ γοσβα 12, 85 πηθδηΐηρ ἔμ6 οοτῃ ψΒΙοἢ δά θ6οη ῥγοάπορά ΒΥ 
{Π|6 βονίηρ οὗἨ[Π9 γϑὰσ Ὀοΐοτο ; θαΐ {{|8 ἀο68 ποῖ παγιηοηἶδο ὙΠ ἢ 
ν. 12, ψΠΟΣΘ ΥΝΠ ὩΣ 18. ἈΠΙῺ 5. ΚΟΔΌΪΣ υϑοὰ 88 ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙΒ 
Δ... ΝΣ ΓΕΔ; πον Πβίδπαϊηρ [ἢ Δ58ογθοη οὗ υ. Ζρησονῖο 

(Ρ. 627)», το φοτηθβ ἰὸ 8ῃ ορροβῖξθ οοῃοϊαβίοη, ἐμαὶ “ ἘΠ6Υ ψου]Ἱὰ 
ποῖ δᾶνο θθθη δἰ]ονθά ἴο δαὶ ἴ{π6 πδὶσ (3 70) οἡ {παὐ ἀΔΥ (μον. 

ΧΧΊΙ, 24, οοπιραγοα στ ν. 11). Βαὶ ἦμεν. χχίι!. 94 (πχοϑὺ ῥγοὸ- 
ὈΔΌΪ ν. 14 18 ἱπίθη θα) Ἴοοῃίδιη8 ποίμϊπηρ το {18 οἴδοι. ΑἹ] 
{πᾶὶ 18 οΘοηπιδη θα 15 (Ἰὴ ν. 11) [δὲ 1π6 ῥσῖθϑί σαν {Π6 βιθαΐ οὗ 
{πῸ Άγβὲ ἔταἱ8 οὗ [Π6 ἢθνν μαγγοδὲ θοΐογο μονδῇ ΓΩΨΕ ΓΟ 

οῃ [Π6 πιοστοῦ οὐ [ῃ6 ϑθθδεὶ, {.6., οα {Π|6 ἀΑΥ ΤΟ]]ονίπρ (86 Ὥϊζδὶ 
ἄδγ οὗ [Πὸ ράββονϑῖ, οὐ οὰ [86 Ἰ6Ε) οὗ {ἰιὸ σϑί τπῃοηΐ ; ἴοῦ 
ΤΏΘΔΠ8 ἢόΓῸ ἴπ6 ἢγβί ἀΔΥ οἵ {π6 ἔδϑεϊναὶ, 80 ο8}]16 Ὀθοϑαδο πὸ Του Κ 
νὰ Δ]ονθὰ ἴο Ὀ6 ἄοπα οπ ἐμὲ ἄδυ, ([μϑν. ΧΧΙ!. 7; Εχ. χὶὶ. 16; 

Ναπι. Χχυ. 18). οη Ζοηφονῖθ, οὐ ἴῃ σΟὨΕΓΑΓΥ, Πα ΠΊΔΏΥ 
ΟἴΠΟΣ Θχροβιοῦβ, βθθῃ ἴο ανα υπάογβίοοά ΓΌΞΙΤ ΓΤ ἴῃ {16 

ῬΓθβϑηΐ ραβϑᾶρθ ἴο πηδδῃ ἴΠ6 βγϑὶ ἀδγ οὗ {πὸ δαϑὶ (ἦο Ἴδιἢ ἀδγ 
οὗ {8π6 τπιοῃτ). Τΐδ 15 σου δῦ δά πγῖ551:0]6, θὰϊ ΟΣ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, 
88 δίαιιγον ἰ8 Ἱποηθα ἰο ἰηΐον ἴγομι 8 οοιῃραγίβοη οὗ [16 β0}086- 
΄αθηΐξ οἶδαβθο, ΓῊῚ ὈΥΤῚ Ὀπυξν ἢ [Π6 Ἰἰορὰ] ρῥγθοθρὶ Ἷοη- 

ταἰποα ἴῃ [μον. χχὶϊ!. δ, 6: “ἴπ {π6 οαγίθθπα ἀδγ οὗὨἍ {π6 ἔτϑί 
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ἸΏ Ὀαοίνγθθη {116 ὕννο Ἔνθ ρβ 18 (ἢ ΙμοΓ 5 ραββϑονοσ. Απᾶ 
οη {π6 Πῆθθηι ἢ ἀδΥ οὗ [6 βᾶπηθ τροτ]ὶ 18 {πΠ6 ἔδαβὲ οἵ πη- 
Ἰδανθπθά Ὀγοδά; βούθῃ ἀδὺβ γ8 τημϑὶ θα ὑη]θανθηθα ᾿γοδα." 
ΕῸΣΓ ΘΕΟΣ ΓΤ πιᾶν 4130 ᾿πθδῃ : “' δῇοσ {Π6 (]ονίηρ ἀαν 
οὗ {1|ὸ ραββονϑὺ; 1.6.) ὁη 1η6 ἀΔΥ νης ἐ] να ἐπ ἢγϑὶ ἔδαβυ- 
ἀαΥ δἴγον {π6 ρᾷβοῆαὶ πιὰ] ; σοιρᾶγο ἢοβ. νἱ. 2, δ “ Ποπὶ 

ἴνγο ἀΔΥ8 ον ΑΓ 5,᾽ 1.6.7) τιτΘ ἀἸΔίΘΙΥ αὔίον (Π6 ὁπά οὗ 1π8 βοοομὰ 
ἄδγ, 566 Δ ισαϊα, Τ εἶεν. Ρ. 409; οὐ ΓῸΞΩ) πιᾶγ ἱπουάσ {Π6 ἢγϑι 

ἴδαϑι (Αγ, βἴῃηςθ, 88. ΟἸογίσιι8 πα8 ομβογνϑα, {Π6 ΡΆβοἢ δ] πηθϑ], οἡ 
1116 δνοπίηρ οὗ [Π6 140} οὗἩ Νίδβδη, δοΐμ!γ [8]] 4180 ἀροη {1 1δὅ1 
ἄδν οἵ 1Π6 Ἰποηε ὙΠΟ ἢ σΟΠ ΘΠ ΟΘα οἡ {ἢ 8 ουθηὶπρ. ΕΠΊΠΟΣ οὗ 
1Π688 ΘΧΡΙΔΠδίοΠ5. 15 αυϊΐθ 88 δά γα 5810]6, δοσογάϊηρ ἴο {π6 τι]68 
οὗ ρταιλτηδῦ, ἃ58 {πὶ οὗ υ, Ζοησονῖθ. Βαϊ ἴῃ δοοογάδησθ πῃ 
1Π6 868 οὗ ΣΤΥ 'π ΟΥΠΘΥ ραβϑᾶσοϑ (6.9.) [λϑν. ΧΧΙΙ. 11, 1), 
1 βῆοι ἃ σῖνο {116 ΡΓθίθγθηςθ ἴο {Π6 Ἰαΐίογ, δ πο ρἢ ἴῃ Ναπι. 
ΧΧΧΙΙ, 8, ΓΙΌΒΙΤ ΓΤ 18 υϑθα ἔου ἴ[Π6 1δὅ:ἢ οὗ Νίβαπ. ΕῸγ 
εἶα αἰβδγθποθ ἰὴ {Π6 τηθδηΐηρ οὗ Π6 βᾶπιὸ ψου8 1ἢ {Π| ἔνγο ρᾶ8- 
βᾶσοβ (ΝΠ. ΧΧχῆϊ. 8, ἀηα «}08]}. ν. 11) Δ .ῖ868 ἔγοιῃ ἃ αἰ ΌσΘ ποθ 
'ἴπ {Π6 86 οὗ {Ππ8 ψογὰ ἼΘΏ» δπὰ ποῖ οὗ ΠΟ ;Σ.- Δί γβϑὶ ΠΏ 
νγᾺ8 ΔΡΡ] 16 ΟὨΪΥ ἴο ἴπ6 β88ογιῆσα δινὰ τηθα]-τἴπ|6 οὗὅὁἨ [Π6 ῬάββουϑΊ, 
δεῖ δἵ ἃ ἰδῖϑν ροσῖοα [Ὁ γνᾶ8 υδοὰ ψ ἢ σοΐδυθσοθ ἴο [Π6 βανϑὴ ἀδΥ8 
οὔ υπ]θανοπθα Ὀγοϑά, οὐ ἐμ οἷο ἔδβοναὶ οὗ [Π6 ᾿αββονοῦ ; 6.0.» 
2 ΟἸγ. χχχνυ. 18, 19, νἤθυθ ΓΙῸ ΓΙῸΣ ΒΙσἜ1ΕΠ68 1π6 νοὶ ρα8858- 

ΟΥΟΥ οὗ βονθῇ ἄδαγυβ; (ῃοῦρῇ 'π {Π6 88Π|6 ΡΑΒβαρῈ (ν. 11) {Π6 
ὙΥΙΓΘΙΓ ἸΏΔΚΕΒ ἃ αἰΒΕ! Ποίοη ᾿δθύννθθη ΓΘ ὅπ ΣΑΣ ἈΓῚν ἴῃ [Π6 

88 Π1Θ ΤΏΔΠΏΘΥ 85 ἰπ {πὸ οπίδίθυοῃ,. ΑἾβο ἴῃ ΕΖ. χὶν. 21, ΓΘ 
15. σα] ἃ [δαβὶ οὐὗἩ βθνθὴ ἀἄαγβ. Ὅλ ἰγδηϑι[οη ἴο {18 ]ΔΟΥ 
ἸηΘδηΐηρ᾽ οὗὨ {πΠ6 ψοσά ΠΌΏ ὰ ἤπα 88 θαυὶγ 8ἃ8 [)οαΐ. χν!]. 2, 
“(τἢοιι. 584]} 5Δογῆςα ἴον {Π6 ραββονϑὺ ἴο ἴπ6 [μογὰ τὰ γ (ἀοά, Βίθθρ 
Δηά ΟΧΘῊ ἢ ΓΙΌ Βθτθ ἱποῖαἀ4688 41} {Ππ6 βδογ βοθβ οἷ 6 το θΘ 
οἴκσοα ἀπνυΐηρ 116 βουθὴ ἄδγβ οἵ ὑπ6 ἴδαβί (5866 ᾿Ἴοπσϑίθπδοτο, 
Βεῖτγ. 11. ρ. 877 564.), ἀπἃ 18 {8 Δρρ!οα ἴο {π6 ΨΠΟ]6 οὗ {16 
ΒΘ Θὴ ἀαγβ᾽ δβῆναι. [Ὁ 18 ἴὴ {18 1688 1ϊπι|ϊ6 ἃ 8656 (αὶ ΟἿΓ 
ΔαΐΠΟΓ 865 {π6 νοσὰ ΓΘ ἰπ ν. 11. Ηδ οου]ὰ ἐπογοίοσο ἢ 
{Π6 1688 Πϑϑιἑδῦοι θηρίου [Π6 πα ριρσαουβ ρΡΏγΔ86 ΓΠΘΌΣ ΓΤ» 

88 ἢὮΘ ΠαΙΌΓΑΙΥ ἰοοΚ ἴον σταηίοθα {Πᾶΐ [Π6 γτοδάθγβ οἵ ῃ18 θΟΟΪΚ γ ΓΘ 
δοαυδίηϊοα [ἢ [Π6 Ῥοηίαΐθαοι, ἃπα του ]α Ἔχρϑοῦ [Πθπὶ ἴο ΚΠΟΥ͂ν, 
ἤοτα ἴμον. χχἕ., [πδὺ {Π6 ΠΘῚ ΘΟ 88 ποῖ Δ]]ονν οὶ τὸ δ θαΐοη 
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θϑίοσθ {πὸ 161 οὗ ΝΊβϑαη. Υ ἴανθ {{|π|8 τοιιονθά ἰδ ἀπ α] γ, 

ΜΠ] ἢ Ἰοα Αὐπιολὲ ἴο ἔδο] Ὠἰτηβ6}} σοι ρο]]θα ἴο Τοο ΜΝ ΩΣ 

ἴο {π86 ῥγοάτοβ οὐ {π8 ργδνίουβ Ὑ88γ, Ὠ8ΙΊΘΙΥ, {Π|άὲ {16 ῥγαβθηὶ 
Ρᾶβδασθ σου ]Ἱὰ ποί ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΙ ΜΑΥ 6 ΤΘοοηοΙ]6α ψ1| [μον.Ψ 
ΧΧΙ, 14, Ἐὸν 1 τΟγα]ν ΝΙ ὙΩΝ το ῃ8 ΤΆΤ Ϊν ἐδό ργοὴοάπιοθ 

οὗ ἰδ ἰαπά, ἐδ σογη, ()αϊάφο ὝΞΝ» ϑυτίαο 75.9.5; 866 (ἰδβθηΐιε, 

{Π68. 8. Υ. ον. ΓῊῚΝΌ μηϊοαυοηθα ὑγοαᾶ ἀπ Ῥαγοΐοα, ἃ.6., 

Ῥακθὰ θᾶγβ οὗ οἽογηῃ.---Πθ86 σοσὰβ ὺθ ποῦ ἴο δ τοραγάθα ἃ8 
ἸηΘαπῖηρ ὑπαὶ {π6 16. νγὰ8 {Π6 ἢχβϑὶ ἀδὺ οῃ ψὨ]οἢ 186 δῖθ ὰη- 
Ἰθανθηθα Ὀγσγϑδά οὔδην Κιπὰ, ἔοσ {Π6ὺ μιά ἴο δδὶ 10 ψν ἢ {Π6 ραβοϊιαὶ 
Ιατα ; θα ἀη]εανεηθα Ὀγοδα πηϑάθ οὗ ἔΐ ρυοάυποο οὗ {π6 ἰᾶπά, 
{π6 πον οοτὰ οἵ {π6 γϑαγ, τγὰϑ ποῖ θαΐθῃ βαίοσθ {}}}18 ἀδν, 5166 

ΠΟΥ νοῦ ποῦ ἃ] ον ἴο ραγίακο οὗ {π18 61} {π6 βῃθαῦ οὗ ἤγϑδι 
ἔγαϊ5 δα θθϑθη οδγθα οὶ {}16 βεοοπὰ ἀδὺ οὗ {Π6 ἴδβαϑί, [μον. Χχι. 

14 -ὖρ βίδῃα ἴον 3 ΟΡ ΣὩΝ (ἴμεν. 1͵. 14), Θαγ5. οἵ οι 

βαΚαά δὲ ἔπ ἢγϑ, ΘΟΠΉΏΟΠΙΥ οΔ]]6ἀ “Ὁ (μον. χχῖ. 14; 1 ὅ6ῃ. 

ΧΥΙΙ. 17, ἄζς.), δῃ. ΔΓ.ο16 οἵ [ρο( 511}} πηυοῦ το  ἰδμοά ὃν {Π6 Αὐδθβ ; 

566 (οἰδὶϊ, ὨΘΓΟΌ. 11. Ρ. 291 δ6ᾳ.; Παγπιαν, θοῦ. 1. Ρ. 288 844. 

ΙΣΤ ΟἿ ὈΣΣ3 ὁπ ἐλ6 νοῦν βϑαπιθ ἀανν, 1.6.) Οἡ ἴΠ6 ἀδΥ ὑτο- 

νἱουβὶγ ταθητομθά. ΤᾺ ΪΒ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ 18 ἴῃ6 Ο6. ὉὈΠΙΨΘΥΒΔΙΪΥ 61- 
ῬΙογθὰ ψῆθη ᾿ὑ 15 πηρογίϑηϊν ἴο ροϊηΐ ουἱὐ τ} ΔΟΟΌΓΔΟΥ {Π6 ἀΑΥ͂ 
ΥΘίουτοά ἰο, (οοπιρατο οἤδρ. χ. 27 ; (ἀβῃ. νἱῖ. 18, χνὶ!. 28,26; Εχ. 

χὶὶ. 11, 41, 51 ; 1μον. χχὶ, 14, 21, 28--80; θουῖ. χχχὶϊ. 48 ; 

ΕΖβκ. 11. ὃ, χχῖν. 2, χὶ, 1), διὰ {πϑγϑίογα ᾿ξ 15 ηοῦ 8η Ἰαἴοπι οὗ {Π6 
ΕἸο] 8.5, {Ππαῦ ργονθ8 [86 ργθβθηΐ νϑῦβθ (0 Ὀ6 ὁμδ οὗ [πΠ6 ΕἸ]Ο Ἰϑ81ὶς 
ΡΟΥΠ ΟῚ οὗ ἴπ6 ΒοοΙ οὗ «οὈβμιια, 85. διώλοϊ ἴῃ ([Κσῖῦ, ἀηίοσβ. Ρ. 89), 
7)6 Ῥείίο, (Ελη]. ν. 284) ἀπά υ. Ζιρησονῖθ (ρ. 6260) ἴΆΠοΥ. 

Ὗ. 12. 4.5 βοοῇ 88 ἴθ 1βγδβὶτἴθ5 δα ἰδία [πΠ6 ργοάποο οὔ 6 
Ἰαπα, {πΠ6 τηδπηᾶ οθαϑοα. ΠΟΥΟ 18 8Δὴ ονϊάθηΐ γοίδσθησοο ἰπ {}}}8 

βίἰαἰοιηθηΐ 10 ἔχ. χνὶ. 8ὅ: “3 Απά {π6 οἰ ]άγθη οὗ 1βϑγϑϑὶ ἀϊὰ δαὶ 
ἸΏΔΠη8 ΤΟΥ ὙΘΆγ8, 1ΠῸ}1] ΠΟῪ οᾶπι6 ἴο ἃ ἰδπᾶ ᾿πηδθῖϊθα, ἀπ1}} 
ΠΟΥ σᾶτηθ πηῖο [6 ῬογάθιΒ οἵ ἐμ Ἰαπά οὗ Οδδδη." ΤΠ 8. τοίο- 
ΓΘΠ66, μον υθσ, 88 Ὀθθη π8θὰ ὮὈΥ 17α886, Ῥ. 101, Εἰολλογη (Ἐλη]. 
11}, Ὁ. 882 564.), δηὰ “αιιγον, ἃ58. ἃπ ΔΥραϊηθηΐ ἀραϊηβὲ {Π|6 ἢ15- 
ΤοΥῖσαὶ νουϑο ον οὗ [Ὧ6 γοῦβθ. Τὴ δοοοιηΐ, ἰπ {π᾿ 6Ὶν νυν, ἈΓΌΒ56 
ἔγοπι ἴῃ6 Ἰορο ΠάΑΓῪ ἢ ΒίΟΥΎ οὗ ἃ ἰδίθν ρουοά, ἀπά ρτὸν οαἱ οὗ 81} 
Ἰηΐθύθηοθ ἀχάνῃ ἴσοι χ. χυ]. 85, βίποθ {π6 1βγϑθ 68 ἰο {Π6 
Ργθδθηΐῦ ἀἂν ἀγα ποῖ τῇ Ποὰΐ τηδηηᾶ, [Π6 ΤΙ ΔῚΣ ΟΥΙ ἢ [4]18, ΤῸ ΠῚ 
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ν ςοἢ 10 88 ΟἸ]ΘΗ͂Υ οδίαϊηθα, ἀηαὰ ΜΜ}16]} ρ,ΟΥΥ8, ἃ8 18 νν6}} ΚΠΟΥΊΙ, 
1) στοαῦ ἀθυιιηάδησθ οη 6Π6 Ῥ8ηΚ8 οὔ {η6 Φογάδῃ. ἘΕῸὉΣ {115 ἴδοῖΐ, 
Πον νον, ῬΊΟΝ. 18 Βα ρροΒβθα ἴο Ὀ6 80 γγ6}} ἵπουνη, ἔπ 6 γ6 18. ΠῸ ον]- 
ἄθηοθ ψηδίονοσ. Νὸο ἐγανϑίϊοσῦ ὄνον Βρθ8κΚβ οἵ τωϑδημᾶ ἴῃ {Π6 
ποῖ σπθουτῇοοά οὗἉ {Π| ογάδῃ ; Ὀὰΐ οἡ 1Ππ6 σομίγαγυ, δοοοσαϊηρσ ἴο 
{Π|6 ΟΧΡΥΘ58 ΓΟβυ οηΥ οἵ διροῤλαγαί, Ἀ[ἸΟΥΘ 18. πὸ ρίας, οχοθρί 
Θ1ηα],) ὙΠΘΓΟ 8 ΠΠη8 18 ργοάποθα ὈΥ {Π|᾿Ὸ ἰδ) 5.1 Τἢθ οὐ]δθο- 
{10}, ΠΠΟΥΘΟΥ͂ΘΙ, 18 Του παρά ἀροὴ 8 ἴμ86 ἱπίθγργοίδιίοη οἵ {ῃ6 
ψΘΓΒ6 δοίογο τι5, ἀηα αἷδο οἵ [π0 οἵιοὺ ραββασο, ἔχ. χνὶ. 8ὅ. ΤΠ6 
Ἰατίουν 15 ΒΡ ΡοΟΒθα, (6.5. ὈΥ͂ τ. ᾿ἰαμπιον, ἀοΥ Ζαρ ἀ. [δγ. ρ. 206 864.) 
ἴο ᾿π|ρ]ν ὑπαῦ [Π6 τηᾶηπᾶ ν᾽ 88 [6 ΟὨΪΥ ἴοοά οἵἨ {π6 [βγδθ]1168 
ἀανίηρ ΓΠΟΙΥ ΓΟΥΓΥ γϑδγϑ᾽ Πα οσηρ πὰ ἴΠ6 ἀδβογί, νυ {116 6χ- 
σθρίϊοῃ οὗἉ {Π6 α0181}8 νν] 1 ἢ γΘ ΤῸ βαπῦ Οὔτ ΟΥ̓ Ο]ΟΘ ; 8ηα ἴγοτὰ 
{118 16 ᾿Πούθης6 18 ἀγαννπ ὑπαὶ 1Ὁ σου α αἴονῦ ἴ[Π6 “ογίδῃ 
ν᾽ 88 ΟΥΌΒ56(,, π}] [Π6 1διἢ ἀΔγ οὗ [η6 χϑί τχοητἢ, πᾶ, δοσογά- 

τ ρ ἴο {πΠ6 νϑῦββ Ὀϑίογο 8, οὴ ἴῃ6 16. βυάάθη]Υ σθαβοά.2 Βαι 
Ηεπρείοηδοτο (Η!8ι. οἵ θα απ ρΡ.284 564.) ἢΔ8 5ῃοννῃ {Π8ῖ {1118 4068 
ποῦ ΠΘΟΟΒΒΑΙΊΥ ἔΟ]]ονν ἔτοπὶ ἔπ 6 ὕνγο ραββαρθβδ, ἃπὰ ἢδ8 ριονθά οἢ 
{Π6 58126 στο ηἋ8 48 Κγίησα, {πᾶ [Π6. 18γ86]1{68, μὴ ἴῃ {16 

(ἀἰοβοῦῖ, γουΘ Δ ]6 ἴο ὑτόσῦγο, δηα δοία! Υ ἢδα πηᾶηΥ οἴδον Κἰπ 8 
οὐ ἔοοά, 80 ὑπαὶ πῆᾶππᾶ νγἃ8 ΟΠΪΥ ἰΠ6 οχίγα ΒΌΡΡΙΥ, ΟΥ̓ ΜΏΙΟΣ 
(ἀοὰ δἀιμρὶν ρσονϊ θα ἔοσ ἐῃ6 νγαπῖβ, νν Ιοἢ που α οὔ σνγ]86 ἤᾶνθ 
Ῥ6θη ΥΘΙῪ ἔγθαῦθηῦν 1 ποῦ σοηβίδη!γ ἔθ] ὈΥ 80 ΠυΠΘΡΟὰΒ ἃ 
ΡθΟρΪ6, οὔ δοοοπηῖ οὗ {Π|6 Βοδ ΓΟ ΠΥ οὗἩ [ἢ 6 Ῥγον 808 ἴο δ οδίδιϊηρα 
πη ἴθ ἀδβογῖ. ὍὙῇθΓα 15. ΟἿΪΥ οπθ ροϊπὶ ἴῃ Μ͵Οἢ 1 οδπποὺ ἄρτθο 
σὴ Πδησϑέθηδονα, ἩδταοΪυ, {πᾶ 10 τγα8 ἴῃ [6 ρϑηϊηβαΐα οἵ ϑ':παὶ 

1 (71ὴ Νυλῖα διὰ (86 τ ῆοϊο οὗ Ατδθία, (6 ἰϑιπαυῖθκ 18 ὁπ6 οὗὨ {ἐπ 
ΠΟΙΠπιοΠαδὶ ἴτθθ8. [Ὁ βτΟΥΒ ἴῃ ἰαγρθ αυδη {168 οὐ ἢ ΕἸΡΒγαίθΒ δπά 
Αβίδθογαβ, δηὰ ἰπ 4}1} (86 νδ]]6γ8 οὗ Ἠθάβῃδζ δὰ Βϑάβῃα, θαΐ 1 πθνοῦ 
Ποαγὰ οὗ 118 ὈΘΆΓΙΠΡ ΠΊΔΠΗΒ ΔΎ ΘΓΟ Ὀαΐ δἱ ϑ΄'παὶ. (Βιωγοκλαγαΐ 
Ἐοῖβα ἱϊ. Ρ. δ). Απὰ λγεηδεῦο Β8Ὰγ8 186 β8πιθ: “10 18. ΟὨΪΥ ἀροη 
{μ6 ἐδηηδτ βκ8 οὗἨ τ[)0ὺ ρμϑπίπβυϊα οὗ δἰπαὶ {μαῦ τπδππδ 18 ἰου πα (866 υ. 
αιιπιογ,, ἃ. Ζυρ ἃ. [8τ. Ρ. 27). Ὑθθγθ δα, ἰύ 18 ἴσιαθ, οἵ ΠῈ . {ΓΑ  6]] 6 8 
ὙνἢῸ 880 (ῃδὺ τηδηπᾶ ἰ8 Ἰοηὦ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ Αὐδθὶδ, θαΐ αἶβο ἴῃ σία δπᾶ 
Μεβοροίαπιϊα, ποᾶσ Ηδ]οῦ, μοίνγνοοθ Μογάΐϊῃ δὰ ἢὨιδυθθου, δηᾶ ἴῃ 
Ῥεγβίβ, δοϊηρ ῥργοσυτοα Ὀοΐἢ ἔγοτῃ ἴμ θαβίογῃ οδὶς, δηά ἐπ εἰ- Ηδάβοβ 
δη4 ΑἸἰκὰ] 5ῃγαθβ (866 Ζοϑθεηηι ον, ΑἸΔΒΪΚ. ἵν. 1, Ρ. 817 8α4ᾳ.}); Ὀαϊ πο 
ΟὯΘ Β4Υ5 δὲ 10 18 Του ἩΒΘΥΘΡΟΥ ἰδιηδ 58 ρΤΟΥ,. 

2 αι (Οδοραγαηρβρ]. Ρ. 2185864.) Βρροβθθ ἰῃδὺ ουγ νθῦβθ οοη- 
[αἷπ8 4 ἀἰβδγθηΐς δοοοιπὶ οὐ [86 πιδῆηδ το μδΐ ρίνοη ἱἰπ ἔχ. χνὶ. 
88, δυξ πο βίδηβ δίοπο, δὰ [88 [4116 ἴο ῥγονϑ Ἀ18 ροϊηΐ. τλά 
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δἴοπο (παῦ ΠΥ τϑοοῖνοα {Π6 πιϑπμᾶ ; {{}18 18. ὈῪ ΠΟ ΠΊΘΔΠ8 ἃ Π6068- 
ΒΔΙῪ Ἰπΐογθηςθ ἔγοιη Πϑαΐ. 11. ὃ) βίποθ {Π6 ραγοθ 86 οὗἨ ῥγΓΟν 510}}8 
ἄοοβ ποῖ ργθοϊαάθ (ἢ ρἱῆ οὗ ππδῆπᾶ α͵8ο, θυθὴ 1ἢ {Π|8 τγὰβϑ ποῦ 
{Π6ῚῚ 8016 υίιοὶς οἵ ἴοοά. Μογθϑογυϑῦ, νῃθη {Ππ6 5γ8611068 νυ 6} 
ρϑϑϑίην Του {Π|0 τιοιιηΐαὶη8 οὗ Εάοπῃ ἐΠΟΥ Πδὰ ποῦ στϑδομθα 8η 
πα 164 σοιῃηΐγγ, πα δοοογάϊησ ἰο Εἶχ. χνὶ. 85 {ππ6 0 γϑοοῖνοα 
[Π6 Ἰηδηπᾶ τη1}} {Π6π.} ΟἿ τ1Π6 οὐποῦ παπᾶ 1 {ΠπΠοσο ρΡὮΪΥ ἄρτοο 
ὙΠ ριισείοηῦθν ἴῃ 1π6 ὁρίηΐοη, {παι [Π6 ργθβθηΐ γϑῦδο γϑίθυϑ 
ἰο {1|6 ἀφ ἢπίϊθ οϑββαίϊομ οὐ [Π8 πηι πηδ, ΒΙΠΏΡΙΥ [ὉΓ 1Π6 ραγροβα οὗ 
ΔΏΠΟΙΠΟΙηρ {Ππ|Ὲ ΘΟΥΓΘΒρΡΟΠάΙηρ᾽ ἑαυ παιοη οὗἉ {Π|6 ρϑγῖοα, ἀατην 
ψ Ιοἢ [Π6 Ὡδηηᾶ νγν88 {ποὶρ ἔοοά ἰπ [Π|ὸ ἀδβδογί, δπὰ {π6 σοιι- 

᾿ηϑποριηθηΐ οὗ ἐΠπαΐ ἴῃ τ μοἢ Ὀγοδάὰ Ὀθοδηλα {Π 61. ΟΥΑΙ ΠΑΓΡΥ͂ ΠΊ6ΔΠ8 
οὗ βαβίθδῃδποθ. ἊΑοςογαΐϊηρ ἴο {Π18 νίθνν, {16 τηϑῆμὰ σου ἰπθα τὸ 
06 {Ππ6Ὶ} ἔοοα [ὉΓ (ΟΥΓΥ Ὑθδγ8, ἴὼ {16 15γ86 1168 ΑΙα ποὺ ἀγγῖνο αἵ 
ΘΙ τα, ὁπ [Π6 ογά ον οὗ 1π6 πῃ θα σουῃίγυ, 11] ἀροῦὶ (ἢ 
δηἀ οὗ τ 40ε}1 γϑᾶγ οὗ {Π61 πλάγο}!. 
Μύοἢ [ὰ8 ὕθθῃ γι τθπ ἀρουῦ {Ππ6 τδηηᾶ (γγ.) (σομραγα Ορώ- 

πιαπη, ΜΘΥτη. ϑ'ϑμητη]. νἱ. Ρ. 1 8664. ; οθοπηιίϊίον, Α. διὰ Ν. 
Μογρθιδηή, ἱ. Ρ. 84 544.,) δὰ Ὁ10]. ΑἸΌΝΚ. ἵν. 1, Ρ. 816 58αη. ; 
υ. Πιαιηιον, ἃ. Ζυρ ἃ. 18:. Ρ. 24 544. ; (Οὐ φϑθηῖι8, {ΠΘΒΔΌΓΡΕΒ ; δι) 

Ἡγίπον, ἘΝ. 5. ν). Μδημᾶ, 1Π πιδΠΥ Γοϑρθοῖβ ΠΟΥΓΟΒΡΟΠΑΙΠρ ἴο 
{πῸ ϑηπᾶ οὗ [π6 ΒΙΡ]6, 15 Ἰοὰπα ἴῃ [Π6 ραϑπϊηϑβι]α οὐ 51ηδὶ ; [0 18 
ἔουμπά οἡ [Π6 ΤαιηαΓΙΧ τη η 6 Γὰ, ἔγοὴ ὙΠ ἢ 10 ΘΧΌΑΘΒ 1ῃ ΘΟη56- 
4αθηςθ οὗ {Π|| ραποίατγο οὗ δῇ 1πβθοὺ οὗ [π6 Οὐοσοιι8 {εἴδ6 (( 1164 Ὦγ 

1 Ηεπρϑοίοηδοῦο ἈΔΒ αἶδο ροηθ ἴοο ἴαγ, γϑί, ἴῃ 18 ἀβϑουίίου ἐπα {Π6 
αυδηίν οὗ πηδηηδ πηθυθοποά ἴῃ Εχ. χνὶ. 16 5864.,) 88 Δ }}[1πρ' ἀλι]γ, οαἷν 
τοίογσγοα ἰο (ΐ6 γϑύ ρογὶοα  ἴου ἔπογὸ 18. ποιῃϊηρ ἱπ (πΠ6 νϑῦβθβ ἐμθηι- 
βοῖνϑβ οὐ ἱπ {πμ6 σοπίοχίὶ ἰο βυρραβί {μΐ8, Βου ον Ρ ῬγΌΡαἷθ ἰδ τηδὺ θ6 
ἴπ 1861], {Π8ὺ0 (16 αυδηθν οὗ πιᾶπὴβ οο]]οοίοα ναγὶθὰ αἱ. αἰ δγθηὶ 
ΡοΥο8 δοοογαϊηρ ἰο [Π6 πθοββ351168 οὗ [Π6 ἔϊπιὸ; δῃά ϑεοοπαίψ, ἴῃ 186 
Ἰηογοποα Μοἢ μ6 ἄγαν ἴγοιη ἔχ. χχχῖῖ 6, 18, [ἢδὲ δὲ (Π6 ἔδββεϊναὶ 
οἵ {86 ροϊάθῃ οα]ῇ, [86 [βγϑβ 1168 ἄγϑῆκ νηθ, ὑγὨ!οἢ, 88. ἀμ σιιδέηα 
τποὰρ ὺ (ᾳιδοβῦ. 61 ἴῃ Π6αϊ.), ἐμ Υ 8 Ὀτούυρ νν ἢ τΒοτὴ ἔγοπι Ερυρί. 
ΤΏογΘ ἴθ. ποίΐπρ ἰο 118 εἴἴδοὶ ἴῃ {πὸ ΙΒ] 1ο4] ἰοχί; δηὰ 1ὲ 18. οπὶν 
ἴῃ (δ ζ. ΧΑ. ται 1Π6 ἀν πἸκιηρ ἴῃ ν. 18 18 τοπάἀδγοᾶ Ὁν 16 νγογὰ ἄδ- 
ποίϊηρ ῃ6 ἀτγηκίηρ οὗ τῖπθ. [0 18 οογίδι ]ν ροβϑι υ]Ϊ6 (πδὲὶ αἱ {}18 
[οϑίϊναι βοιποι ηρ Ὀ651:468 ψναίοτ τᾶν ἤδγὸ Ὀδοη ἀσγικ ; δαΐ 10 πριν 
06 Ργθραγοά ἔγοπι ἀδίθ8, ἔο συ {Π6γὰ ἅτ ρα]πὶ8 ἀπά ρδϑἰπι-ογθβίβ 'ῃ τηδὴγ οὗ 
1Π6 νδ]]ογ8 οὗ Αγδαυΐα Ῥοίσεθα (οοπιραγ ἔχ. χν. 27. χνὶ. 1, δηᾷ διγοῖ- 
λαγή!, Ἠ οἶβα 1ϊ, Ρ. 815 δηὰ 828  Ζυδίπβοη ἱ. Ρ. 90), ἀπά {π6 τηοηκβ οὗ 
Κ᾽ηδῖ ἰο {πΠ|8 ἀν αὐ βρὶγ8δ ργοραγθὰ ἔγοπι ἀδίθββ. (Ποδίιβοη.) 
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Ἀλνοηῦον, (οοσὰ8 ΠΊΔΠΠΙρΑΓᾺΒ) ; (5666 υορ Παιιθν, (ἰ ὁϑοπΐιι8, ἀηα 

Ῥδύπον, αὐ βαργα, αἶδὸ Ποδίπδοη 1. Ρ. 170 ἂἀπὰ ὅ80). ὙΠογα ἃγὸ 
ἸΏΔΏΥ 0 ἴδον, ποῖ ΟὨΪΥ {παῦ {πο γ αν ἀἸἰδοονογθα ἱπ {118 {Π6 
Ὡϑηη8 οὗ ῃ6 ΒΙ0]6, θαϊ 4130 {πα ΠΟΥ σαη δχρίαῖπ ὈΥ πηθαῇ8 οὔ 
{1:18 4} τπαῦ τΓΠ6 Θουιρῦιγοβ 58 οὐ {π6 ϑαδΊθοί. οπ ᾿βαμηιονῦ 
(Ρ. 28) οῃ {Π|6 οἶον Πδηά, βᾶγϑ8 : “1 ἃ βἴποογα βίπάθηϊ οὐ {116 

ΘΟΓΙΡΟΧΓΘΒ ΘΟΠΊΡΑΓΒ {πὸ οἾΘ ΔΓ Δπα πηδιηθίσαουβ ἀ6βουϊρίϊοη οὔ {116 
ΠΙ8Πη8 οὗ [Π6 18γ86]1{685, σίνθη ἴῃ {π6 βαογοᾶ ϑουιρίαγοθ, ΠῚ ἘΠ 6 
βίαι θη θη8 τηϑάβ ὈῪ ἰγυβυνογ ἢ παί ΤΆ }1818, ἢ6 τπαϑὲ οὗ ΠΟ ΒΥ 
ΠΟΙῺ6 (0 ἔα σοποϊαϑίοη (ἢ δῦ ΠογΘ 18 ποὺ [Π6 5110 θϑὲ ΘΟ ΠΟΧΙΘ 
θδίνσθθῃ ἐΠ6 ἰϑιηδγϑΚ- αππᾶ απ αἱ {Π6 ργθβοπὶ ἄγ, ἀπά {ῃ6 
Ἰηπηη8 οὗ ἴΠ6 18γ86}110ὁ5. Ηδ σδπηοί ῬοββιΌΪΥ βαρροβο {πμᾶὲ {ΠῸ 
“ὁ [ροὰ ἔγομαῃ μθανϑη, [Π6 “ Δηρθ β᾽ ἔοοά," 848 1η6 Ῥβα]ηλ8ὲ 64}}5 18 
(5. ἸΙχχνῇ]. 24 864.), ψ 1} νμῖο οὐ [δὰ 1118 ρθορίθ, ννὰ8 πο- 

τσ Βαϊ ἴΠ9 ργοάυποθ οὗ ἃ ἰοιιβ8, ϑιςἢ 88 παι γα ἰϑῖ5 πᾶνα α}8- 
ςονορα."-- Τα. γα ἢ 1168 Ὀούνθοπ ἔπ ἔνγο. Α8 Ποησϑίοηδονο 
(ρ. 280) ἰα8 σοσυθοῦΥ οὈβογνοα, ἴῃ {16 σης οὗ {6 πηᾶηπᾶ {Π 6 
ΒΙΡΘΓΠΔίΙΓαΙ νν88 Το ἀθα ἀροῖῖ {Ππ6 παίαγαϊ, ἃ5 ἴῃ {{|6 ο86 οὗἉ {Π|6 
ὨΙΓΒΟΪ65 1η Εσγρί δηά [16 ἔδϑαϊηρ νν ἘΔ χαα}}]8. ΤῊ]5 15 ἀρρασθηΐ, 
ποὺ ΟἾΪΥ ἔγοπι (Π6 ἰδοῦ {παῖ 1ζ 18 511} ἰοαηὰ ἴῃ [Π6 ρϑηϊηβαΐα οὗ 
ΘΙη81, θαΐ Τηογ6 Ραγ οα] αΥν ἔγοαὶ {Π6 ἀστοοιποηῦ Ὀοίνθθη {ΠῸ 
{ἰπ16 84 ρἶδοθ δ ν Ί ἢ {πὸ 19γα6}1068 ἢγϑὲ ραγίοοκ οὗ [Π6 πηᾶπηδ, 
πὰ ἴπο80 αὐ σης 1Ὁ 18 5.1} ἀβαλ]ν ἕοαπά. ὙΠ 6 ἰδιηδγῖϑι- 
ΠΙΔΠΠ8 18 πιο ΨΊὮ 1 ΘΧΔΟΟΪΥ {Π6 88π|6 ἀἰδέγὶοι οὐἨ {Π6 ρϑπίηβαϊα 
οὗ 5΄᾽ηδ], ἃ5 Ὁπαὶ ἴῃ ΠΟ ἢ 10 18 ργο δ Ό]6 ὑπαὶ ἘΠ 6 τπδ πᾶ ἔτοπὶ 
ποᾶνθη ἢγβῖ [91] προὴ [86 σδπὰρ οὗ {Π|| ᾿5γαθ 1068; ἀηα {16 {1π|6 οὗ 
γθᾶσ, 6 {Ποὺ ἢγϑὺ σοοοῖνοα 1ΐ, ΘΟΥΓΓΘΒΡΟΙ 45 νυ ἢ {πᾶ ἂὐ  ΒΊΟἢ 

1 18 πηοϑβὲ Δραπάδηςξ πονν, Πϑιμθὶγ, ππὸ ἀπὰ “υϊγ. Υ 6 ἀγα ἔδτι8 

ΠὨΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ἰοὰ ἴο ἴγᾶσο ἃ σοπηθχίοι θίννθοι {Π| μαΐαγα] ἀπ 
ΒΡΟΥΠΑΙΌΓΑΙ τη ηηᾶ ; θα ποὺν Πδιδηάϊηρ [Π|18, ὑπο 5111} ΓΟ παῖ ῃ 
Θββθηῖ 4] αἰ βΈγθηοοβ. Ὀθίννθθῃ ἴπΠ6 μοανθηὶν ἰοοά οὗὨ [Π6 ϑγαθ] "68 
δα {π6 παίαγα! ργοάαςα οὐ {πὸ ΤΑΙ ΥΙχ πιαπηϊογα. ὙΠῸ ἤγϑέ 
αἰ ἤἴδγθμοθ ΠΟ δ γ Κα8 8 ἰ8 ἰοαπάρα προ 6 ααδι ιν οὔ 
ΤῆΔΠη8 β86ηἴ ἴο {π6 [Βγδθ] 1168. ᾿Ασοογάϊησ ἴο υοῦ Παιμηθ):5. σα]- 
συϊαίϊίοη, ΥΒΙΟἢ 15 ποὺ ἴοο πρὶ, {{Π|πῸ 18. 61168 σαίπογοά, δὲ Ἰοαϑί 
ΟΠ οογίδιῃ οσσββ:0η8, Θ00,000 ρουῃά8; ν]ογθα8 αὖ ἴπ6 ργχϑβθηΐ 
{1π1|6,) ἴῃ {Π6 τηοϑὲ ΓΑΙΠΥ͂ ΒΘΆΒΟῊ 8, {Π6 ΓΘ ἈΓΘ ΠΟΘΙ ΠΊΟΓΘ ἰδᾶη ΕΠ 

ΟἹ 5ἰχίυ ροιι 8 οο]]Θοῖθ4. «ϑεοομαϊζῳ, 10 15 ον ἕο πα ΟὨΪΥ ἴῃ {Π|8 
τη 5 οὗ Δα ἀπ «αἷγ, ἀπά ἴῃ ΟΥῪ 50Ά50η5 ΔΙ οροίπου [Δ 15 : 
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Ὀὰϊ [Π6 15γϑ 6} 1165, θυθῃ 1 ἴΠῸῪ αἀἸὰ ποὺ σαῖποῦ [Ὁ ΘΥΘΓῪ ἀν ἔοι 
ΤΟΥ γὙθ 878, ἃπαὰ αἰνναυβ ἴῃ {Π8 58Π|6 ἀπ Δ} 01{165, τη δῦ ΘΟΥΓΔΙΠΪΥ 
ἢανθ γϑοοϊνϑα δηα οο]]θοίβα 1( δ 411 Βθαβοη8, 8 αἰνδυβ ἰῇ ἰΆΥρΘ 
ααδη 168, ΟΥ 1 Μοῦ πᾶν ὈΘΘῺ ἱΠΊρΟβ810]6 ἴο Ῥγθϑοσνὸ [ΓΟ πα 
βίδυυδίοη δρουΐ ὕννο τα 1]Π10Π}5 οὗ τθῃ σαίῃμογθα ἰορθίθοῦ ᾿π ὁπ 6 
βροῦ ἴῃ ἴΠ6 ἀαβοσί ; Ὁ. ἰῆοῦο 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἃ 51]η0]6 βροΐ ἴῃ ἐπ6 
γγΠ016 οἵ {π6 Ατγαθίδῃ ἀδϑβοσί, πιά ἰο βυβίδ!ῃη θνθῃ ἴῸΣ ἃ ἴδν" ἀδυϑ8 
80 ἸαΥρῈ ἃ ΠΌΠΟΙ Οὗ Π16, ΠΟΥΤΘΥΘΙ πλτιοἢ ΤΏΟΓΘ [ΘγΕ 6 1Ὁ ἸΏΔΥ Πᾶνα 
Ὀ66ῃ ἰοσιμουν πδῃ 1Ὁ 15 ΠΟΥ (866 οησδίοπδονο, αἰ ΒΌΡΓα, Ὁ. 288 
864). «“Τσαΐπ, [ΘΓ 15 ΔποΙ ΠΟΥ  ΟΥΥ στοῦ δηα τδηϊοϑβί αἰ θγθηοα μ6- 
ἔνθ 6 παίαγαὶ τη: 8 ἰδὲ σίνοηῃ Ὀγ (ὐοά ἴο {Π6 [8γ86}1168 ; 
{Π6 ἑδηηαυ βἰκ- βῆ 8 ἀτορβ ἔγοιη {π6 βῃχιιθ, δηὰ 18 σαί ῃογθα ραν 
ἔγοπι {Π6 Ὀγάποὶ 10561ξ. ἀμ ΡΥ ἔτοτι [6 στουπα ἀροη ]οἢ 
10 [Ἰὰ8 Δ|16π, πα. [Π6 τηᾶηπᾶ οὗ {Π6 ΒΙ016 [6}1 1κ6 ἀθνὺ ἀροη {πὸ 
οαγ (ἐπ αὶ 15 ἰτοτη (6 817}, δηά, Δἴ6 Ὁ [16 ἄθνν ψὨϊοῆ Πα [Ἀ]]6η 
Ρ585θἃ ανῦαν, 1 ννὰ8 Β66ῃ ᾿γἱηρ' ΠρΟῊ [Π6 βυγίαοο οὗ {Π6 ννΠ ΘΓ 688 
{1|κῸ 8.8168, 8πΠ 8ἃ5 ἤπθ 88 ἴΠπ6 ]ιοασίτοβὶ ροη {Π6 ρσγουπά (Ἐχ. 
ΧΥΊ. 18 5οᾳ.; Νμι. χὶ. 9). Θοπιθ ἤᾶνὸ ϑπἀθανουγθα ἰὸ ὀχρίδϊῃ 
{π0 δοοουπί ρσίνθη ἴῃ [ἢ Θ'ουρίυχοβ ΟΥ̓ Ιη68Π58 οἵ ἃ βἰδίθιωθηΐ 
τηδάο ὈΥ οδορἦιιϑ, ἃτνιὰ ὈΥ βϑοῖηθ δποϊθηΐ ΨΥ ΘΙΒ ἀπὰ ἰγανθ] ]6ΓῈ, 
{πα {Π6 σΟΠΊΠΠΟΠ 8 ηη8 ἔουαπά ἴῃ {π6 Εὐαβὲ [8115 ἔγοτῃ [ἢ8 δἱγ 
ἀπγίησ {Π6 πῖραῦ ΠΚ ἀθνν οὐ ποαγοβι. Βυΐ {Π6 ραββᾶρθ ἰαῖζοπ 
ἴγτοῃη ὕοδορλιι8 (Δηΐ. 111. 1,. 6) : “πη [Π6 ῥγεβθηΐ ἀδΥ 1ἰ 5111} ΓᾺ1Π8 
ΤΏΔΠΠη8 ἴῃ ἔῃ ΨΠ0]6 οὐ {πα ἀϊδέγοι ({Π6 ἩΠάΘΓΠ 655 οὐ 51π41}, 
Ἶαδι δ8 ἔουπιουὶγ (οα 56πη0 ὑπαὶ ἔοοά ἰο ρίοαβθ δίοβοβ, οδῃποῖ 
θ6 εἰϊοα 48 σοῃίδ!ηΐηρ ἴῃ 1[56}} Θυνάθηοο β0 Ποϊθηῦ ἰο ΘΒ Ὀ]15}} [ἢ 6 
[δοῦ, ἴῸΥ 16 18 ποῦ σοπβγηιθα ὈῪ σιν ογΘα10]6 Δα ΠΟΥ ΤΥ, ἃ Πα ὡ]οϑορῆλι8, 
γΥ ΠΟ ΘΥἹ ἀΘΠΕἸῪ αἰ νᾶ 8 αἰξζοιηρίβ ἴο ἀθβοῦῖθα {Π6 τα ῖγ 6165 οὔ Π6 ΒΙ10]6 
1Π ἃ ΠΆΠΠΟΥ ᾿ἸΚοὶγ ἴὸ στϑιν [Π6 Ποαίῃθῃ, 858, πὸ ἀοιδῖ, πηδάθ 
{Π18. Δβϑϑϑυξοη ἀρουὶ ἴΠ6 τϑηπᾶ, ἡ ὨΙοἢ τγὰ8 ἔμθη τοὶ ἢ ἴῃ 
ΑΥ̓ΔΌΪα, τη ον οπ ἀποογίδιη δοσοιηῖβ πος Πδα τοδοῃοά Πϊπὶ 
ὈΥ Πρᾶγῦβαυ. ΝΟΥ ᾿ᾶνθ {Π6 βοπηθνν δὶ 5:18 βϑέδίθπηθη 8 τη 46 
Ὀγ «ΑΑυΐοόππα, ΑΑγἱδίοίΐο, ἰζην, πα Θαυ]ο ὑγάνθ! ]θγθ, 58π6}} ἃ8 

Βρεϊαφηδϑαοῖι,, Εφίΐο αὖον, Ῥογηιδο7, απὰ Ὑμολον, ἀπ νυν] οἢ 19 
χυοΐοα Ὀν Οφάπιαηη (ν]. Ρ. 8 544.), αηα ᾿Αοϑοηπιὰ ον (ΑἸΤΠΚ. ἰν. 
1, Ρ. 824 544.), πιϑῖ νυ 1}} ΔΩΥ ΠΟΠΗΓΙΩΔΈΟΙ ΠΌΤ τηογα τϑοθηΐ δηα 
ἸΏΟΓΘ 80 ΓΠΡΌΪΟ 5] Υ Οὐδογναηΐ ἔγανθ!]ογβ, 1 ]10 ἤανα ἰμνοβι ραίθ 
δια ἀϊδοονογοὰ ἔπ δοίααὶ ογὶρὶπ οὐ {πΠ6 ἰδημδγβ- παπᾶ. ἀπά 
ἜΥΘΠ ἰγ ΠΥ οὗἩ {π686 βἰαϊθπηθηΐβ σγοσα ἐοαπάθα ἀροῦ γαῖ, {116 
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ΡῬββδηοπιθποη νου] ὃ6 β ΠἼο ΠΥ Θχρ] πὰ ὈΥ βαρροβίηρ {παὺ 
τΠ6 στοδὲ μϑαΐ οὔ {π6 ϑὰη σδιιβοα [πΠ6 νᾷροῦὺν ρβηῃθγαίθα ὈΥ {Π6 880 
οἵ 1Ππ6 ἐδιηδγϑὶς δηα 5.1}}}80 βῃσα5 ἴο ἀἰ56. 1[561} ΓΠΡΟῸΡὮἢ {116 
δἰν, Δ ἀ {πδὺ {818 γγχᾶβ δου γα 8 ργθοϊρ ἑαιθα Ὁγ {Π6 ςο]4 οὗ 1Π6 
ηἰρῖῦ; θαΐ [818 ψοῦ]ὰ ποῖ 866 848 δῃ δσχρ]δπαίίοη οὗἉ [Π6 οὐἹρίῃ 
οὗ {π6 ὉΠ] 1ςα] πᾶπηα. ΕῸν, ἰαδέϊν, {9 βαρβίδῃοθ οὗ {18 νγᾶβ 
Θββθῃ 14}}ν αἰ δγεης ἔγοτα ἐπθ παίαγαὶ ργοάποθ οὗ [6 ἰαηηαγῖϑκ. 
Αοοογάϊηρ ἴο [π6 δοοουαπί σίνοη ἴῃ ἴΠ6 ΒΙ0]6, [Π6 τιᾶπηᾶ νγ88 
866 ᾿γίπρ' ἀροπ ὑμ6 στουπα ἴῃ σταΐῃβ {Ππ σου δ Π6 Γ᾽ 5664, ἀπά 
(Π6 Ι8γ86} 1168 δἰ ἔμ ν στουπά ἰδ ἴῃ Πδηάπ}}}18, ΟΥΎ οὐιβῆθα 10 1ῃ 
τηογίδγβ, Δηἀ [Π6η ὈΟΙ]οα 16 ἴῃ ϑαοθρϑηϑ8, ΟΥ τηδ46 ἰὰ ἰηΐο οαἶκ68 

(Νυμ.. χ!. 7, 8); θαΐ ΠΌπι {Π6 Ὁπαπίτηοα8 ἐΘβ ΠΥ οὗ ὑγαν 16 Ὑ8, 

{Π6 ἰδπλδυ 15 Κ-Ἰηϑπηᾶ Ο8Π ΠΟΙΓΠΟΡ θ6 ογυαϑιθᾶ, ποῦ στουπα, ΠΟΥ͂ 
μακρά ᾿ηΐο οβῖκθ8, ἱπ ἔλεος 1 18 οὗ πὸ 86 δὲ 8}} ἃ8 Ὀγοδὰ [ὉΓ [Π9 
ΤΟΡΊΪΑΙ ἀΑἰν πηθα]β; ἰῦ 18 ΟἿ]Υ δαίθῃ 88 80 δοσοιηρϑηΪπιθηΐ ἴὸ 
ΟἴοΥ {πηρδ, ΟΥ υϑοὰ 8ἃ8 ἃ (δἰ πίγ, 8ΔΠα δνθὴ 8ἃ8 8 ΡΓΡΔΌΥΘ 
τη Ἰςῖηθ (866 ᾿ἰοϑοηηιί ον, Ρ. 828 8564.) δῃὰ Ῥέπον, ΒΟ. 11, Ρ. 
06); δπὰ Ῥῆηθν αἱ Ἰαβὲ δοϊςπον]θάρε ὑμὶν “ 1ϊ πχυϑύ 06 Ὁ]}νῪ δά- 
τη {84 {π8ὲ {16 παίιγα οὗ [86 τίᾶπηδ οὗ {πὸ Εἰαϑὲ ἀοθβ ποῦ θη 806 
118 ἴο ΘΧρ δἰ ΘΥΘΣῪ ραγεςαἶαν ἴῃ {π6 ἀοβοσρίίοη σοηίαϊ θα 1η {Π6 
ΒΙ016. Ηδθηποα {}ι6 ἰδοάϊπρ' οὗ 1π6 19 γδθ} 685 τυ ἢ ΤΏ ΠΠ 8 ΓΘΠΊ Δ] ἢ 8 
8 ΤΊΪΓΔ6]6 στουρῃῦ ὈΥ οὐ, ἴο τὰ ΐο ἢ ̓πα θα ἃ 8] 1σιῦ Δ ΔΙΟΡΎ ΤΩΔΥ͂ 
θ6 ἴουπά ἴῃ πδίυσο, θαΐ ΟΝ σαπποῖ ἴῃ ΔῺΥ ὝΔΥ 6 ΠαίΓΑΙΥ 
δχρί δἰ πα. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕ Υ. 183.--ΟΕ ῸἸ. 21. 

ἈΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΟΕῚ, ΟΕ ΤΗΕ ΧΟΒΡ ΒΕΕΟΕΒΕ 9ΕΒΙΟΗΟ. 

ΟΑΡΤΌΞΒΕ ΟΕ ΤῊΗΒ ΟΙΤῪ ΒΥ ΤΗΒΕ ΙΘΒΑΡΙΙΤΕΒ. 

Αἴον {Π6 [5γ86} 1168 Πα οηἰογθὰ οποθ τλογα ἱπίο οονοηϑηΐ ψἹ 
{π6 Τωοτὰ ὈΥ {16 τϑῆθνναὶ οὗ οἰγουτηοϊϑίοη δηα {Π6 σο] βυγϑίοη οὗ 
{Ππ6 ῥββϑονθῦ, [Π6Υ̓ Ὑ6ΓΟ ἴῃ ἃ ρῬοβίζἴοη ἴο ρῥγοσθθὰ αὖ οπςθ ἰοὸ {6 
σοῃααοϑὲ οὗ [Π6 ῥτοπλβθα ἰαπά. Τὸ ἱποῖϊθ όβμαα ἰο 5, {Ππϑ τὸ 
Δρρδδαγϑα ἴο ἴηι, ἴῃ {Π6 νἹ ΟΠ οὔ δογῖοἢο, ἃ τηδη ἢ} ἃ ἄγαν 
δυο, Ψ]Ο, 1π ΓΘΡΙΥ ἴο ἢ}]8 Θπαυΐγυ, πιϑάθ ἢΣΠη861}6 Κποῖνπ 85. {Π9 



152 ΑΡΡΕΑΛΑΒΑΧΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΟΘΕῚ, ΒΕΕΟῚΒΕ σΕΒΙΟΠΟ. 

σαρίδϊη οὗὨ [Π6 ΔΥΤΩῺΥ οὗ Φομοναῖ,, δῃα δϑβαγθα ἢϊπὶ ὑπαὶ π6 8Ββου ἃ 
ἴα κ6 {π6 ΟἿΤΥ οὗὨ Φ6γοο, νυ οἢ νγὰ8 ΠΟΥ ΡΠ ο]οβοα, ομᾶρ. ν. 
18; νἱ. 2. 

γν. 18--Ι͵1ὖ. ἡγτυγῷ ὃν ὁ) οΓΊο πο, 1Π ἈΡῪΒ 018 Φοτίομο (Ῥαεϊ- 

φαΐ6). Ἰι ἰ5 δνάθπς ἔγτοπι [88 νβϑῦβθβ ψῃ]οἢ [Ὁ]]ονν, {Π|)ὲ “ οϑυᾶ 

νγ88 ποῖ ἐπ (Π8 ΟἸΥ. 3) ΤΏθδῃ8 ἴθ γθ “ἐπ ἱπιπιδάταίε πεϊρἠδοιιν- 

Ποοά, [λ8 οἰοββϑὲ οοῃπϑοίίοη ψ Πἢ ἀποίθοῦ πΐηρ, ἀπ, 88. ἴδ ὑγϑῦα, 

1π6 δοῖ οὗ δπίοσηρ ᾿πΐο 1{ἢ (δισοαία, 1μΘἢγῦ. Ρ. 412). ἡΓΥᾺ 

880 1π1ρ01168 ηοΐ ΟΠΪΥ {μαι «“}οβδιιἃ τνᾶ8 ου {Π6 οὐ 5 Κιγί5 οὔ ΘυΊ ΠΟ, 

δῖ {Πῦ 1ῃ ἱπηιαρι δῦ ἢ 6 νγἃ8 δἰγοδᾶάν ἴῃ 10, [Πδὲ 18, πα΄ ἢΘ τνν8 
οσσαρίοα ΜΠ} [86 Τπουρῃξ οὗ σοπαπογίηρσ [86 ἴονῃ, αὖ {16 ὙΘΥῪ 
ἴπη6 ΘΠ [Π6 τᾶῃ ϑρρθασθά. "51 Ὑ ΜΙ ἀοποίθϑ {πὸ 

ἀποχροοίθα βσῃῦ οὗ δῃ οὐ]θοῖ, ἀπὰ 15 υϑϑα ῃοΐ τη ΓῸ ]}Υ ψῈ} τοΐο- 
ΓΌΠΟΘ ἴο ΒΘΑΝΘΏΪΥ ΔρΡρΘΆΓΔΠο68, θα 4180 οὗὁἨ ὑποχρϑοίθα φαγί ὶν 
ΟΠ68 ; 8066 (ἀθῃ. χνὶ. 2, ΧΧΧΙΙ. 1, ἄα.---ργνς ὦ πιαη ; ἴΠπ6 ΔηρἘ]} 

Οὗ [Π6 Ἰμογὰ ἀρροαγθὰ ἴῃ {π6 ἔοιτῃ οὗ ἃ νγασυῖου, “' τ ἃ ἀγανῃ 
ΒγΟΓα 1ῃ [18 ΠΔΠ4,᾽ ἃ5 πα πδὰ Ῥεοίογο ἀρρϑαγϑά ἴο Βαίδδιῃη, ΝΌΠ. 

ΧΧΙΙ, 28, 81. «“᾿β8ὺὰ {ποΓΟἴΌΥΘ 881.8 ἢϊπὶ: “Ποβῦ [Πποὰ Ὀαϊοπρ ἴο 
18 ΟἵἩἨ [0 ΟἿ ΘΠΘΙΏ165 ἢ Ηὁ γϑρ]168 (ν. 14), “ Ναγ, θὰ... .; 
οὖ ἰδ ποῦ ἃ ργόπουῃ, ἱβοῦρῃ βθνθῦαὶ ΠΟ ἴο068 Πᾶν [Π6 τοδάϊηρ 
ἐν; 8πὰ {18 τοδαϊηρ 18 δαορίοα Ὀγ {πὸ ΣΧ ΧΑ. ἀπὰ ϑυγίας νϑὺ- 
βίο 8. [Ι͂ὴ {πὸ Ολαίάδο απὰ Κμίσαίο, Ἰλονθνοῦ, Ὁ 15. ἰγαηβ]αϊθα ἃ8 
{Π6 ρδτίο]6 οὗ ποραϊίοη, ἀπά ἐπ Μαβογα [ιὰ8 ποῖ 1ηβουίθα {18 
ν ῦβ6 διηοηρβὲ {Π6 ἤβθθη ραββαροβ ἰῃ ν ἢ με 18 πυϊτίθη [ῸΓ 
ἡἷσ, 866 Απγίυϊ ϊ, ἀϊδβοτὶ. ρ. 469, ΤῊΘ 5» ἼΘΙ. [Ό]]ονν8, νμθπ 

σοΙηραγοα ψ ἢ οΠᾶρ. χχὶῖν. 21, ἀθοι 68 {1ι6 Ροἰπε.--τ να, παν» ΠΊΔΥ 
μ6 γοίδυτθα δ μ᾽ ἴο {116 τδέοηα ΤΟΙ ΘΙ Οὗ {Π|6 απ 6 5010}, ἃ5 Ὀοίης 
16 ἠραγοϑῖ, οὐ ἴο Ὀοϊ ἢ τηθτ θ6Γ8, ᾿Πϑηη ἢ ἃ8 π6 0 ἀρροαγοὰ 
ν᾽ 88 ΠΟΙΈΒΟΥ 8} ΒΓΔ 6] 16 ΠΟΥ ΟΠ6 Οὗ ἘΠΕἸΣ ΘΠ ΘΙΉΪ68. Γ ΣΤΥ ἐν ὝΡ 

(λα ργίποθ οΥ (λ6 ἀαγηὶῳ οὗ υἱ]ιουαΐι. ΓΤ "ΝΕ Ν ἄοοβ ποὶ γοίδσ ἴὸ 

1π6 ΟΠ] ἄχθη οὗ [8γϑοὶ ἃ 8 βοῖπρ {Π6 ομοβθι Ρθορὶθ οὗ ἀὐσοά, 848 Οαἰ- 
υἵη, Μαδῖιδ, πιὰ οἴ 8 ̓πιδρῖπο ; Ὁ ονθη 17 {Π6 ἈΓΏ} 168 οΡ [5Γ86] 

(Εκς. νὶ. 20, χὶ!.,51), σ᾿ Β]οἢ οδῃλθ ουὐ οὗ Ερσγρί, ἃγο ἀθβουυθα ἴῃ 
ἴνγο ρα β8ᾶρο8, ν1Ζ.,) ΕΧ. ΥἹ]. 4 δπὰ ΧΙ. 4], ἃ8 τὺ ΓήδΞο» γε 

15γᾶθ] 18 ΠΟΥΘΡ ἐ{Ὲ ἐλ ΔΥΤΩΥ οὗ ἴπΠῸ Ἰμοτὰ, ΓΩΓΤΙ αν ἴη [6 

Βησαϊαγ, ΤῊ8. ὑπιιϑδὶ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ 15 ΒΥΠΟΠΥΤΠΟΙΒ ΜΠ “ 
ΙΥ- 

Ὀλτ» ἡ οἷν ἸπθᾶΠ5 ἐλ ἀπφοίβ, νεῖν ἈΓῸ αἶβὸ σα οὐ 1π 15. ΟΧΊν ]. 
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2 ἡνὸνΐ λὺβ (δ ϑμονδῇῃ᾽ 8) ἀγπιν. ΓΟ ΜῸΣ ὝὮΣ 15. {Ππογθίοσθ ἐπ 

φγΐποῦ ὉΓ ἐδια ἀπροῖβ. ὙΤῊ5. {116 18 δαρροβεά Ὀγ ΤἼροάογοὲ δπὰ 
ΟὔΠοΓβ ἴο Ὀοοπρ ἴο {π0 Ατομπαηροὶ ΜΙοδοὶ, νῆο 18 ἀββουιθοὰ ἴῃ 
ΠλδΠΐ6] χ. 21 δῃά χιϊ. 1 88 ἤριμιπρ ἴῸγ 186 ρϑορῖδθ οἵ αοά. Βιυὲΐ 
ΔΙ ΠΟυΡἢ {ΠΟ Γ6 18 πὸ ἀουδὲ ψῃδίονου {πᾶὶ ΜΊοΝ 86] 18. Ἰἀθηι οὶ 
ἢ 086 ρτῖποθ οὗὨ Π6 ἀυταν οὗ “6]ιονδὴ (866 οπσϑίοη νον, ΒοΙῖῖγ. 
.. Ρ. 165 564.), ἴἃ ἀοθ5. ποί ἐμογθίου [Ὸ]1ονν ταῦ ΣΤΡ Μ᾽ Φ 
ν 88 ἃ ογθαίθα ἀπρθὶ. [Ι͂ἢ {π6 Βοοῖκ οὗ Παπίοὶ 1861} ἴον 15 ΟὨΪΥ 

8. ΒΥΤΩὈΟΪ1Ο4] ΠΔΠ16 [ὉΓ ΣΝ ΝΡ» 1Π6 γόνϑδὶοῦ οὗ (οά, ὁ λόγος, 
ὝΠΟ 18 οἵ [Π6 8816 θϑϑθῆςθ 85 ὁ 6]ονδῇ, γγῇο νγὰβ {π6 τηράϊυμη οὗ 

411 σουα πη απ] οΔ10Π.8 Ὀθίνγθθη {Π6 ᾿ηγ151:016 ἀοα ἀπα {Π6 ργοϑθηΐ 
ννοΥ, Θβρθο ΠΥ τη. ῬΘορ]8 οὗ βγδϑὶ, δῃὰ σψῖιο, πο {π6 [Ὁ]] 
{πιὸ Δα οομθ, Ὀθοδίηθ ἢ68]} ἴῃ ε6808 οὗ Ναζαγθί!, δπὰ δρ- 
Ροατρά οῃ δαῦίἢ ἴῃ ἢατηδῃ Ὠδίαγθ 88 [ἢ 6 ῬΓΟΙ, 564 Μ βία. 66 
οὔ ἼΝΡῸ επσϑίορηδονη, (ἸΝΥἸβίο] ΟΡ, νοὶ]. 1. ρ. 107 8αᾳ.»᾽ 
ἃπά Αιιγίς “1Π6 δηροὶ οὔτπο 1, ον ἴῃ 7λοζιιολ᾿δ τι. ΑἸ 2. 1846, 
Νο. 11 846ᾳ. Τὴ δῃῆρδὶ οὗ {πῸ Ἰωμογὰ 18 βροόΐίκθῃ οὗ ἴῃ {πη6 ΟἹά 
Τοβίδπηθηῦ ὈΥ νϑγίουϑ Πᾶτη68, θα ΠΟΥ 816 αἰνγαγβ οἰοβοὶυ οοη- 
ῃροίοά ψ ἢ (Π6 ἀοϑῖρσῃ οὗὨ [18 ἀρρθάγϑῃοθ Οἢ 6860]} βαραγαίθ οσοᾶ- 
βίοῃ. Ηδτγο, {πουθίουθ, βίηοα {π6 ἀοϑίσῃ οὗ [118 σουηρ ννὰ8 ἴο 
1ΠΒΡΙΓ6 «οϑῆπιᾶ, {Π6 σοηογᾺ] οὗἁ [8γαθ], νυ ἢ σοῦυγαρο ἃΠπΠα βίη ρῃ 
ἴου [Π6 νγαγ, 6 64}18 μἰ πη561 {πὸ Ῥυίησα οὐὁἩ [π6 ἀγιηγ οἵ “ ϑῆονδὶ, 
ἐ.6.γ) ΟΕ ΤΠ6 μοανθηὶν Βοβὲ οὗ (ἀὐοά, ἴῃ οΥ̓ΔΟΥ ὑπαὶ [πΠ6 πᾶῖηθ 1861} 
ΠΙΘὮ ΘΧΡΓΘΒΒΘα [18 πδίαγο, τπὶρσῃς Η]}1 ᾿ἰἴπὶ ἢ σοηῆάθηοα ἴῃ 
{6 οπχηϊροίοπς Π6ρ οὗ ΨΦοιονδὴ δπὰ οὗ [π6 ἔοσοοβ οὗἩ ἤθᾶνθῃ, δῃά 
{58 ρύθρᾶσα ᾿ἶτὰ ῸΓ ἴπ6 οσοηααθϑὲ οὗ δπδᾶπ ὍΡΟΙ ΝΙΟ 6 νγ88 

. ἃῦουΐ ἴο Θηΐοχ."--ο 28 ΓΤ ἀπι 7 ποῖυ σοπιθ. Τὴ δεπίθῃοθ 

ΒΟΘΙΏΒ ἴο Β6 ΠοῦῸ Ὀγόκοη ΟΥ̓, ἀπὰ ἤϑῆσο “ἐἴο μοῖρ {Ππ|60᾽ 15 δα 8}}Υ 
ΒΡΡ]ΪΘα. Μαωνον ἀο68 ποῦ {Π|πἰκ ὑπαὶ ἴπθ γα 15 δη γι ΐην ννδητηρ, 

1 ΟἸαγ κ᾿ 8 Εοτγεῖρῃ ΤὨθοΪορίοδὶ {ἰῦτγαγυ. 
3 Τιδιὶ ἰδέ ργίπος 9 ἰδ ἀγτιν Ο7 Χολουαΐ ντὰβ ποὺ ἃ ογαδίϑα δῆρεὶ 18 

ον] ἀθηί, ἔοσ (1) ἢ :ἀθη 8Ε68 Ὠ:τΩ8617 τ ἢ} (Π6 ΦΦο ΒΟΥ ὙΠῸ Δρρθαγοα 
ἰο Μοβοβ (ν. 15); (2) μα αἰϊγιθαΐαβ ἴο Εἰτηβ6 1} ἃ ἀϊνὶπθ ποσκ, νἱ2., (86 
Δα νοσ οὗ Ψεγίομο ἱπίο [0 Βαπᾷ οὗ Ψοβίυυα (ν]. 2 βαα.) ; διὰ (8) μὸ 
18 ΘΥθἢ σἈ]]6ἃ ΨΦοΒονδὴ (νὶ. 2). Ηθ νδ8 βοϊϊενρᾶ ἰο Ὀ6 {86 ἱνοροϑ ὈῪ 
7ιυβέϊη Μαγίψν, Ονίσοη, Ογργίαη, δὰ Ἐυϑεδίμβ; (866 ας. Οὐδ οοτα- 
ταθηΐ, ἀἄθ ΑὨρ6]18, Τταὶ. δὰ ΒΒοη, 11δὅ, ρᾶρο 1089 8564.) Οὐδ 4180 
δάάυοοβ (ρ. 1088) Τὴ δρυτηθηίβ, βοπὶθ οὗ ΜΒΟὮ, Βον 6 ΟΓ, ΔΙῸ 
ππϑουηά, 1η Ῥτοοῦ οὔ δἰ8 Ὀοίῃρ ([) 8 ἀϊνὶπο ρογβοη, διά (2) {π6 ββοοπὰ 
Ῥούβοῃ οὗ ἐΐ ββογοα ΤυϊηΥ. 
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βίῃοθ “ ΨΦοβίυα μα τοοοϊνοα {ΠΟ ὰρ]ὶ ΜόοΒβ68 {π6 ῥγουη 8 ἰπδὲ {116 
Π ον νου]ὰ ρὸ νη Πτὰ ἰο ἐμ σοηαποβὲ οὗ {πῸ ἰαπά οὗἩ δῆδδη 

(Εκχ. χχχῖθ. 14), ἀμ (6 βρβϑοῖαὶ οοπιιηαπα οὗ 4“ 6]ιοναὶι [Ὁ] ]ονν8 

ἴῃ νἱ. 2 3η4. Βυΐ {118 4068 ποῖ στϑπιον {π6 αἰ ον. ΤῊΘ 
Ρᾶββᾶρθ γϑίουτθα ἴο 4068 ποὶ οοῃῦϑίπ ΠΥ ΑΓ ΙΟΌΪΑΥ ΡΓΟΠλ18β6 {Πδ 
[86 Τιογὰ ψου]ά σοπια ἴο [86 ρθορ]θ οὗ [ϑτδϑὶ Ὀθίογθ [Π6 σοῃααρβδί 
οὗ ὐδηδδῃ ἴο ἰαϊζθ ρασγὶ ἴπ ἴδ, συ 1ο}} τηῖρὶῦ Ὀ6 αἰϊπάθα το ὈΥ {Π6 
ΟΓ5 ΜᾺ ΠΡ. [Ὁ ψουἹὰ 6 τῦοβ πιοῦα παίαγαὶ ἴο ταΐογ 
[θη ἤο {Π6 ργόγαῖβθ ρίνθη ἴο  οβῇπα (ΟΠ ΔΡ. 1. ὅ, ἀπά 1)οαΐ. ΧΧΧΙ. 
28), 41 νὶ}} θ6 σι ἘΠ66,᾽ γογὸ Ὁ ποὺ μὲ {π6 0] ]τη6 πὶ οὗἉ {18 

ΡΓΟΙΏΪ80 Ππδὰ Δἰγοδαν οοπηπθ ποθ ὙὙΠ6ὴ [Π6 [5Γγ86]1168 ραβ8δβθὰ 
{Πγουρἣ [Π6 «ογάδη (οἰ Αρ. 111. 7). 5΄ποθ {6 ἢ Δ ΜΙ οδη- 
ποῦ πηθδῃ : “ὁ 1 ἤν ΘοΠ16 ΔΟσΟΡ Πρ ἴο ΤΥ ῬΓΟΠΊ56,᾽ (Π6 Βθῃηΐθ πο 0 
15 Ἰοδ ἀπ 8μ6α. ΝῸΓ 1510 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο δἰϊθιηρί 1Π ΔΠΥ͂ ραγ ]ου αν 
ΤΩΔΉΠΘΥ ἴο σοπρΪοίθ 1, βῖπο6 ἔπ 6 ἔΓΓΠ ΠΟΥ Θχρ] αηδίϊοη οὔ 6 γθάβοη 
οὗ ἢΪ8 σοιμϊηρ᾽ 18 σίνθιη δἴθουνν αι 8 ἴῃ ΟὮΔΡ. νἱ. 2 5αᾳ. ΤΓΠ6 νου 5 
οὗ {π6 ργῖποθ οὗ [π9 ἀστὴν οὗ Ψ ϑῃουδὴ δγὸ Ὀσγόϑῃ οἕ᾽ ὈῪ «ο8}π|8᾽8 
ἔα] Πὴσ ἴο {Π6 Θαγ δηα δϑκίηρ, “' ΥΥ αὶ 881} Ὧν Ιμογὰ απο 5 
βουνϑηΐ ἢ ---Ἴ πο νγογὰβ “( ἢ [6}] οῃῃ 18 [Δ 6 ἃπα σου! ρρο ἢ δγθ 
ποῖ ΟἾΪΥ αϑοα ἴῃ ΘΟΠΠΟΧίοη ΜΠ {Π6 ψοβἢρ οἵ (ἀοά, Ὀὰϊ 4180 
ἴο ἀδμοῖθ [ἢ ἀθθρ σϑυθύθῃοα ἡ] οἢ 18 Βθοννη ἴῃ ἐπ αβϑὺ ὈΥ ἃ 
5:10]6 οὐ ἴο 88 Κίηρ (6.0.γ) 2 ὅδ. ἰχ. θ, χῖν. 88). Ηδησθ {11 α18- 
Ρυΐθ οὗἉ {Π|ὸ0 ἀποϊθηΐβ, μοῦῃου οὐ ποῦ ΡΤ δΥ ΠΟΙ ΤηΘ8 8 ΑἰνῚΠ6 

ὙΟΥΒΠΙΡ, οδπηοῦ Ρ6 Θδϑ}]γ ἀδοϊαοα ; (σ᾽ Φοβίνια δἀάτοββοά ἐπὸ 
ΡΟΙΒοη ὙΠῸ Δρρθαγθα ἴο ἢϊπὶ τοῦ 88 ὩΥἼ Ὀαΐ 88 ὍΝ δὲν, ΟΥ 

τῷ 1 ωονά, ἔγοτα στο 16 σαπποῖ 6 ἀδιοστωίπθα τ βοῖμοσ 6 το- 
βαγάθα Πϊπλ ἃ8 Ὀοϊηρ ΟἰἴπῈΓ Οοά οΥ ἃ ἀϊνίπθ δοίησ. [πῃ 1Ὼγ 
ΟΡ᾿ΠΙοῃ, ὙΠΙυδν ἄοθβ ποῦ τηϑθδῃ αἀἰνίηθ σγουβῃ 0, θαΐ τΠδὲ ΓΟνΘΥΘΠΟΘ 

ψΒΙΟἢ ἰδ νγὰβ ἰαυν Ὁ} ἴο ΡΑΥ ἴο ογθαίασαϑ ; ἀπά ἐμὲ νγαβ [Π8 ΒΟΠΟῸΣ 
ΜΒ]. ὁ οβῦμα ραϊὰ ἴο {Π6 ῥρϑῦβοπ σσο ἀρρϑαγθὰ ἴο }ιῖπι, δῃά 
Ψ ]οπὶ ᾽6 Τοραγάθα 88 ἃ ἨΘΑΥΘΏΪΔΥ δεΐπρ, Ὀὰξ ποῖ 848 Οοή. 
Ηὸς ἢγβθε πιδάθ ἢϊπιβοὶ δ Κπον 48 αοα (ν. 15) ὈΥ {86 νογὰϑ 
Ρΐ οὔ {Πγ 8ο68 ἴοπι οὔ τ[ῃγ ἴδοι," ἄος., νοὶ τηβὲ μᾶγο 

ΓΟ Πἀ64 «Γοβπα ἱπηπηθαϊαίοὶ ν᾽ οὐἨ {ἢ 6 ὈΓΘΝΊΟῖΙ8 ἈρΡΡΘΆΓΔΏΟΘ “ 
ΟΠ ονδῇ ἰο Μοβοβ αἱ Ηογοΐ ἱπ {Πα Ὀυχηϊησ Ρυδῃ (ἔχ. 1 
5), δηῃά {πὺ8 αν τηδάθ ΐτη ἔδοὶ ἐμαὲ {8 θοῖησ 0 πον 

βίοοα Ὀθίογθ ᾿ϊπὶ νγ88 [Π6 88Ππ|6 8ἃ8 Μοβθβ μαὰ βθοῃ δἱ Ηοσγϑβ, {1 

ἀοἂ οὗ ΑΡτάδαπι, οὗ 188δς, ἀης οἵ ὅδοοὸν, γῆο σδπΊθ ΠΟΥ͂, ἃ8 ἢ6 
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ἢια4 [ὈΓΡΙΏΘΥΪΥ ἀρρθαγθά ἰο Μοβββ, ἰο ἀθ] νοῦ ἢ18 ρϑορὶβ ἤοπι μοπά- 
866, Δπα Ὀτῖπσ ἐμοὶ ἰηΐο {Π6 Ἰαηα οὗ (δπδαῃ (Εχ. 1], 6 544.) 
8ηἃ ὙΠῸ τηδηϊϑϑίθα ἢἰ 86} ἃ5 [Π6 ρυῖποθ οὔ [ῃ6 ΔΡΙΩΥ οὐ Θμονδῇ, 
[πᾶὸ 6 τηϊρηῦ ρογίοσμῃ {Π6 Ῥγοηλ δ ἢ δά πιαάθ ἴο Μοβββ, δπά 
Ὀυϊὴρ [8 ρθορὶθ ἱπίο δοιαὶ ροββθβϑίοῃ οὗ [16 ργοτηϊβθά ]Ἰδηά.--- 
“οβ8ῃυ8 15 ἰο ἴαΚα οὔ ἢ]5 βῃοθϑ, 85 Μοβϑβ δα ἄοῃπβ βϑίοσο, θθοδιιβθ 
[Π6 δροῦ ου ψ οὶ Π6 βίδη 8 18 μΠοῖγ. Τη6 ρ]δοθ γγχαϑ ΠΟΪΥ, ἵ.6., 
πι86 βδοῦθα Ὀγ [ἢ6 ᾿γδβθῆοθ οἵ ϑῆονδῖ, {πΠ6 ΗΟΪΥ οὔθ. «“οβϑῆυδ 
νγ88 ποῖ 8]]ονγϑα ἴο ἐγθδά προη [818 ϑροῦ συ ἱτἢ ἴΠ6 8Π068 ἴῃ ψΠΊΟΝ 
ἢ Πδά βζοο προ {6 ἀπο]θδῃ στοῦπά, ἐ.6. [πΠ6 στοῦπα ψ θῇ Πδά 
Ὀθοοπθ ὑποίθδῃ {ΠγοῸρ᾽ 5᾽π, δπη ἃ ννᾶ8 ἰγίπρ ὑπάθυ {Π6 οαγ86 
(δ. 111. 17). ΤῊ8 γγὰ8 δῇ διῃρηδίϊς ἀθοϊαγαίΐοπ ἰο “οβῆπα 
{πὲ {π6 ῥυηοθ οὗ ὑΠ6 ἄγαν οὗἉ  ϑῃονδὴ νγὰβ [6 ΗοΪγ οἵθ, τ βοπὶ 
5786] νγὰϑ8 ἴο βδηςσίν (866 Μ|ῖἼοελ. Βαιιισατίφι οα Εὔχ. 11], δ).}---. 
ΤΠΘΓΟ 18 ἃ Β! σ᾽ γοσραὶ αΠἴδγθηοο θούννθθῃ ἔμ νϑῦβθ ὈθίοΓο τι8 ἀπὰ 
Εχ. 11}. ὅ ; ψνγ ἤανθ ἤθγο {Π|6 ΒΙῃσΌΪΑΥ πῷυ) 8πα ἼΡΧῚ 1Ἰηβἰθδ οὗ 

{π6 ρ] τὰ] τυ μΙ ἢ νν6 ἢπά {Πογὸ ; ὉΡ ἴοο 18 υϑ6α Π6ΓΟ, Ὁ ΓΝ 

{πογθ. ὅϑοῖιο ΜΆ5. ᾶνϑ ΟΡ πῃ {Π|5 ραββᾶσθ, ἃ οἰἰδηρα ψ ῃ] ἢ 

ὙΘΆΚΘΠΒ [Π6 56η86 ; οἰ μοΓΒ ὉΠ ΓΝ ὙΒ1ο1ν. Πα8. ὍΘ ῃ. ΠΊΘΓΕΙΥῪ 
ἰγαηϑίογγοα ἔγοση ὔχ. 111. ὅ. 
ὙΠ τοραγὰ ἴο 1Π6 αἰνπθ Ἀρρθαγᾶποθ 1186], ]αϊπιοπὶά68 (πὶ 

ἴΠ6 Μογο Νονοςῆ. 1]. ο. 42, ραρ 811, οἀ, Βιιχί.), Ζωουὶ ὅση ΟὉ’- 
805) ΠΑ 78. Αὐὐγαυαποῖ, Ῥγοποῦποθ 1ὃ το ἤᾶνὸ Ὀθθη ἃ ν᾽βίοη νη] ἢ 
ὁ} οδἰναδ Βα νγ γν ΠΘ ἢ [16 γγᾶϑ ἰαἰτηρ᾽ ἃ ΒΌτνοΥ οὗἁἩ 1ῃ6 οἿἿΥ οὗἉ δ ογῖο ΠΟ, 
δι τνὰ8 ἰοβί 'π γϑῆθοϊου ἀροὸῃ ἴπ6 Ὀαθϑὲ τθϑηβ οὗ ἰακίηρ [{. 

1 ΤΊ! τϑάβοὴ ἔον {π|8 ἰἸηὐαποίίοη, δἰ πουρἢ 10 18 80 οἸοαυν οοπίαϊηρα 
πη {ῃ6 ψογάβ ὑβοιηδοῖνοθ, δηὰ τηδθ 811} τόσο δρραγεπύ ὈΥῪ ἴμ:6 σοτ- 
ταδηᾶ, 89 οἴθη στερϑαίθα ἴῃ {Π6 ἰὰνν οὗἩ Μίοβεβ, "" 6 γα ΒΟΙΥ, ἴογ 1 (ῃ6 
Ι,οτὰ νοῦν ἀοα δὴ Βοῖγ,᾽ νν»αϑ ποί αἰβοονογεά ὈΥ͂ δὴν οὗ 86 θδυον 
ΘΧΡΟΒΙίοτθ, θαΐῤ 41] βογίβ οὗἁὨ χω ϊγϑοΐθβ δὰ ἱπργοόραῦὶθ ονθηΐθ Μ6ΓΘ 
ἱπηαρὶη64α ἴῃ σοπποχίοπ τὶ Εἰ. 11]. ὅ, 88 {ῃ16 ΤΟΔΘΓ ΤΑΥ͂ 866 ἰῃ (7}" 
ζου8 ΔρΡΡΑΓ. Ρ. 182 βεαᾳβ. άδν (ϑγυθοὶ. 11. Ρ. 86) τνγᾶβ [86 ἢγβὲ ἴο 
Ροϊηΐ οαῦ {π6 ἰγὰ γθάβοῃ Ὀοίἢ οὗἉἨ [ῃ18 σοπιπηδπαᾶ ἃπα 8180 οὗ (8:6 δηδῖο- 
βου ῥγοοθρί, {πὶ {μ6 [Βγα6} 118} ῥσὶθϑίβ πΌγΘ 0 δηΐδῦ (86 ΒΒ ΠΟΙ ΌΔΕΥ 
Βαγοίοοίεα, αἴἴογ ἢγβὶ υϑβηηρ (ποῖν ἴεοῖ. ΤῊΘ Β8ΠῚ6 οδῦβθ 4͵80 (που 
ῬΟΓΠΔΡΒ {Π|8 ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΠΘΒΒ οὗὨ ἰξ ΙΠΔΥ ἤᾶγνα Ὀδοοσηο 1688 οἰθγ) Ὧ88 16 ἰο 
(η6 σπβίοχῃ, ΟὈθοσυοᾶ ὈΥ (Π6 ῥγίθδίβ οὗ {π6 [πα ]18η8, ἴῃ6 Μαβοσηθίδῃβ, 
[πη6ὸ Ῥγιβδρόγθαηβ, δηα οἰμοσα, οὗ ρυ πρ οἱ δἱ Ἰοαϑὲ (6 οὐ ῦΒδοα, 
θοΐογο οηἰοσῖπρ {μοῖν ραροάδϑ, ἰθπ1ρ]68, ΟΥ Τη08341168, πὰ οὗἉ οἴἶογιηρ᾽ 8βδουῖ- 
βεο τὶ Ὀδτο δαί : 866 ᾿οϑεηπι εν, Α. δᾶ Ν. Μογρϑηϊδηᾶ 1. ὑ. 261 
664.., ἀπά Βα λγ᾽ 8 τα] Κ 1ἰ. Ρ. 96. 



1586 ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΟΕΙ͂, ΒΕΕΟΚΕ σΞΒΙ͂ΘΗΟ, 

1ἰοϑοπηνὶ {67.8 ΤΟΡΙΥ,) οἢ {π6 οἶμον μβαπά, “Ἅ τῃαὲ {6 γο 18 ποϊμίησ Ἰη 
{Π|6 παγγαῖϊνα ἴο 8|0}ν {δὲ 1{ 18. 4 ἀθβουϊ ρέϊοι) οὔβ νἰβϑίοῃ οὐ ἃ ριδῃ- 
[Δ51},,᾽ 18. ῃοὗ βυ  Ποϊοπί, ὙΥ Βοϑνοὺ ἀ068 ποί 5βίαγί, ἃ8 7]αϊηποπῖ 68 
ἄοθ8, ψυτὉ]}} {16 πηοαπαρα αβϑαπιρίίοι ὑπαὶ (ἀοά σδηποῦ ρρθαῦ ἴο 
100. 1 ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ ΨὙΑΥ͂ (δ ὈΥ δὴ ᾿μυγαγα ν]8Ί 00, πηδὺ Γοργὰ {Π6 
ΔΡΡΘδγϑησθ ΠΟ, 8 ἀοβοῦ 6 ΠΟΓΘ ἃ8 πανίηρ ὕθθῃ δὴ ϑδοίΐαδὶ 
πα οχίογηδὶ τηδληϊϑϑίδιίοπθ. ΕὟὌΥ «οβηπᾶ 5668 ὅπ τηδη 1} ἃ 
ἄγαν βυνοσα δ ἃ οθυΐδιῃ ἀϊδίαποο οὐ, δηα φσοθ8 ἰοισαγάβ ἢἴπι ἴο 
δάἀάγοββ πίῃ (ν. 13). Μογϑονου, 1 11 νγᾶ8 ἃ ρΌΓΟΙΥ ᾿ΠῈΘΓΠ Δ] ν] 810 
1 ψου]α Β6 1Π]ρο5510]6 ἴο ἀπαἀογδίαπα {Π|6 ὑνογ 8 ὙΡΝ ΤῸ ἼΡ : 

ΠΟΡ ποι] ὰ 10 06 ΘΑΒΥ ἴο αἸβοονοῦ ἴΠ6 ΠΙΔΥΓΠΊΟΩΥ ζδοίτννθοη δι ἃ 
νἸϑίοη δια [06 Θχργθβϑίοη “( μα θα πρ ἢΐ8 ογϑβ δηα Ἰοοϊϑά, δπὰ 
Ῥδβοϊ ἃ {Π6Γ6 βίοοά ἃ πηδῃ ον ἀρσαϊηδβὺ ἢ1π|."--- Μοάογῃ γα οΠ} 1518 
δὸ 811} (ἈγΈ ΠΟ ; (ΠΟΥ ουθη ἀΘΠΥ {116 Οὐ] ον γθα] Υ Οὔ ἢ6 ν]ϑίοη 
ΔΙ τοροί] θυ, ἀπ οοπάθηγῃ ὑπ6 γμοΐΪα παγγαϊνθ ἃ8 ἃ ἰθρϑηα, ἰοσηρά 
προη [Π6 τηο66] οὗ ἔχ. "]. ὅ. Ὑ18. 15 ἀοῃμθ Ὀν Ζϊολλογη, Ἐλη]. 
11. Ρ. 888 564.. αμίνδ, 1. ας. Ρ. 162, 126 Ῥγείίο, ἔλα]. Ρ. 280, 
Μαμνον, ἴῃ Ιοοο, ἀπά υ. 7μϑπσογῖο, Ρ. θΘ29. Ομ οὔ {ΠῸ δυσιιηλθηΐϑ, 
Ὠονγονοῦ, δα ἀπορα ἴο βαρροτγῇ {161} ν]θν"8, πδιιθὶυ {{πὖ7΄ [ἢ 6 ν]ϑίοη 
ὁπ ἀβ Ποῦ ὙΠ οὰὉ ΔΏΥ ΤΟ 511, ἢ88 θΘθῃ γο]θοῖϊθα ἃ8 γγου 1658 ον θη Ὁ 
Ὀγ 2Μαιιν»ο», οὐ (88 στοιιπα ὑπαὶ [Π6 Ἰῃΐογνιανν ἄθθ68 ποῦ ἐθυτηϊμδίθ 
μι ν. 15, θα {παὐ οΠᾶρ. νἱ. 2 844. ἴογπὶ ρατῖ οὗ 1. Απά {πα 
δρυπηοηΐ Ἰουμἀοα ἀροπ ἴΠ6 νοῦρα] ἀρστϑοπιθηΐ θοίνγθθη νυ. 14 δπὰ 
Ἐχ. ἢ]. ὅ 15 [δὲ ἃ5 ν θα]. ΕὟΥ [πὸ τοᾶβοῃ οὔ [18 ἀσγθθηθηΐ 15 ἴο Ὧ6 
[ουπά ἴῃ {πο ἀοβῖρῃ οὗ (ἀοά {Πδᾶὲ ἃ 511} ΓΙ ΕΥ 80] οχίδὲ οῦτνθθι 
[η6 ἔννγο Ἀρρθάγδηςθβ, δηἀ (068 ποῦ πη {Π8 ἰοδϑὶ αἴδος {πὸ Ἰοδαϊησ 
Ροϊηΐ8, ἡνἢ]ς]} σομπδιαἴ6 1116 ῬΘΟΌΪΙ ΑΓ σΠαγδοίου 50108 οὗὁἩ [Π6 Ππαγγὰ- 
ἔνθ δπὰ δῖθ ἴῃ βοῦς Ὄχδοίὶγ βιὰ ἴο {Π6 οἰγουπηϑίαποοβ. ΤῸ 
Μοβοϑβ [πὸ Ἰμογὰ ἈΡΡΟΔΥΒ ἴῃ ἃ Ὀυγηΐπρ ὈυΒἢ, ΔηϑΥ Πρ ἴο {}10 
ἔυσπαςο οὗ Πργρῖ, ἴπ Ψ ο]ν (16 ΒΡ ἢ 08 νγοῦ απ σι ἸΒῃϊηρ ; ἴο 
«οϑῆτια ἃ58 ἃ ἸΥΑΥΓΙΟΥ, 88 ρΓΠοα οὗ [Π6 ἅστὴν οἵ Ψϑβονδ), {παὶ [ιο 
τσὶ ἱπδρίσο ἢ, τπ6 φαγί ]ν ροηθγαὶ, ψνἶ οοηβάθησο δηὰ 
Ρονοσ. ΤῊ ἀΙ δγεηςθ 15 φαΐ 8 στϑαῦ Ὀοίννθοη {Π|6 δη 8. ἴο Βὸ 
ΔΉΒΊΘΓΘα ὉΥ {1656 ἔνγῸ ἈρΡρθδγϑοθ8. Μόοβαβ .8 βαϊα ἴοὸ ἤανθ θθθῃ 
{που ΌΥ οδ] θὰ το Ὀ6 186 ἀθ] ν ΓΟ οὐ π18 ρθορίθ. «οβιιια, οἡ ἐπ 
ΠΟΠΙΓΑΓΎ, ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 5.8 π 48 ἃ βϑύνδηΐ Ἵδ] θὰ ὈΥ {86 Ἰμογὰ αἱ {16 
Ποδὰ οὔ {π6 ρβθορὶ]θ οἵ ἴβγϑοῖὶ, γῆο σγϑῦθ δυτηθα [ῸΓ {Π|6 σοπαποϑῦ οἵ 
Οδπδᾶῃ, πα πιογογ γθοθῖνοϑ ἔπ6 Ῥγοϊηϊ8θ {παι ἴπ6 Ἰμογὰ πννοι]ὰ 
αἶνο Ἰηΐο 15 απ ἰἢς ον βοα ΟἿ οἵ ΦΨογῖίςῃο, πα Κογ οὗ {πο 
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Ιαπὰ οὗ (ἰδηδδ81:), δηὰ 18 Ἰηβίγιιοι θα ἃ5 ἴο ἔπ τραθηθν ἴῃ ψ]οἢ ΠῸ 

19 ἴ0 [1Κ6 {Π|Ὸ οἱΐγ. [αγιαίοπ, {ΠΟΥ οστο, 15 ΔΙ ορσοῖμοῦ οαΐ οὗ ἐἰ τὸ 
ααρϑίοῃ. ὅ66 Παάνογπῖοῖ, Ἐλη]οιαπρ 11. 1 Ρ. 89 864. 

ΟἨΑΡ. γΥἱ. Ὗν. 1, 2. ΠῚ ονοῦ {Π6 οἤαρίουβ ΓΘ ἱΤΡΓΟΡΟΥΪΥ 
ἀϊντἀρα, ΤΠ6Υ σογίδ! ΠΙῪ ἃγ6 ἤ6ΓΘ, [ῸΣ νυ σβθ 1 15 ποῖ θύϑῃ {Π|6 σοπὶ- 
τηθησοτηθηΐ οὗ ἃ πονν ροσοα, Ὀὰΐ ΤΩΘΓΟΙΥ ἃ ρΑΓΘΠ ἢ 6815 Ἰηἰσοάασοα 
ἰἸη10 [16 ἸΟ ΡΟΣ ραγΆΡΤΔΡἢ, σἤδρ. ν. 14 το νἱ. 2, (Πκὸ [ῃ6 οπθ 
Ἰηβογίοι αἱ [η6 δπὰ οὗἨ Ἵἤδρ. 11}. 15), ὕο ρύδραγθ {πΠ6ὸ ψγᾶὺ [Ὁ {Π6 
ΒΕΓ ΚΊΙηρ ΔΠΠοΟυΠοοιηθηΐ τηδάθ ὈγῪ {πο Ιμοτὰ. Τὴ ψόμάογῇμι 
Ραχΐ οὗ (18 Ἀππουηοοιηθηΐ 18 ἰὸ 6 ἰουπα, ποῖ 80 πῃ ἢ ἴῃ {Π|6 
δοῖ {πὰ (οα νὰβ δδουΐ ἴο σῖνα «6060 ἱπίο {6 παπάβ οὗ 
1Π6 [βγδθ 168, 88 1π ἢἴ8. ρίνιηρ ἱπίο {Π|6ῚΥ ῬΟυγΟΥ ἃ ΟΥ̓ 80 ΗΓΠῚ 
Δηἃ 50 5ΒίγοΠΡΙΥ Τογ]β6, Δα ἴῃ {Π6 ΠΊΔΠΠΘΡ ἴθ ΟΝ Ὁ τ 88 
ἴο δ6 ἀοπδ.---Οη ὑδρίολο ἰἰ86 1}, 866 οἤδρ. 11. 1. ΤΠθ ΟἿ ννὰ8 
ΓΟ. ΓΟ δλιιίΐηφ ([Ὧ6 σαῦθ8) απά ἤγηιΐν ὁμέ ρ. ΤΠΘ 

ΡΔΙΕΟΙΡΙ68 ΟΧΡΓΟΒ8 [Π6 σοη πο οὐὗἁἨ ΔΗΥ͂ σοπα  ]0η. ᾿:}- ἼΝ 

Κα] ['ὰ8 οἷν {Ππ0 ὑΓδηβιοῖνθ ἸπΘΔΠΪΠρ᾽ ἰο δλεΐ, ἀπ ποὲ {πὸ ἴῃ- 
ἰΥδηβΒινο αἷ8οὸ ἐο δὲ οἴοδο; ἴζ ἴἰβ, ᾿ΟΥΥΘΥ ΘΙ, ΒΟ ΘΕ 05 υϑοά 

ΔΌΒΟΙ το γ πνιτποαὺ (Π6 οὐ͵θοῖ θοῖπρ ΘΧΡΓΘ5564, ἴο ἀθποίθ [Π6 
ϑαϊπρ οὗ ἀοοῦβ ἅμα ραίθβ, 6.0. θη. νἱ]. 16; “πάρθ8 ἰχ. ὃ] ; 
8. ΧΧ!!. 21. ΛΟ» 88 ἃ ΒίΓΟΏΡΟΥ [ΌΓΤΩ, ΠΙΘΔΠΒ 0 ὅθ βἤμέ Καεί, 
ΡΟΡΠαΡρ8 Ῥο]ίθὰ οὐ Ὀαγγϊοδάθα. Τὴθ δαυ] ον ὑγαηβίδίουβ οπάοα- 
Νουα ἰο Ἔχ μγ688 {}18 ᾿ΠΟΓΘΑβθα θυ ρῃ 8815; [116 2. .Χ Χ΄. πὰ5 συγκε- 
κλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη ; ἴἰὸ Μμίσαίε οἶαυδα ογαὶ δἴατ6 τηπηϊία ; 
16 Ο)αϊεοο, “ βϑ8αι ν] ἢ ἸΤῸΠῚ ρσαΐθβ βίσοηρσιῃθηθα ἢ Ὀδγβ οὗ 
υγα88. Τα {Ππουρ]ν 18 Το πἀογθα 88}}}} τῆοσὸ θη ρῃδῦς ὈΥ {Π6 8δά- 
ἀποη οὗ {Π|0 εἴδαβα τ μϊοῖι ΟΠ ]ΠΟΥΤΒ ΝΞ γῈῸῚ ἘΝῚ Ὁ ἐλόγο τσαϑ τιο 

ΟΉ6 φοΐῃᾳ οἱ ο»" ἴῃ, 1.6.) 1ξ να 8 Κορε 80 οἰοβοῖν 8ηϊ {πΠαΐ ΠΟ οΟἸ)Ὸ 
τγὰ8 Δ]]οννοα ΟἸΓΠΟΥ ἴο δῃΐοῦ ΟΥ ἀδραγί.---Ὗ. 2. ΤῊΘ ΙἀθηΕ ἐν οὗ 
ΓΤ: ν 1 ΠῚ ΜῸΦ  (οδάρ. ν. 14) 18 80 ονϊάθης ἔγοιῃ {116 

ςοπίοχὲ ἐπα ΘΥ̓ΘΓῪ σομλθη ἑοῦ δα πιϊβ 16. [Ιἢ [Π6 88 Π16 ΔΉΠΟΥ 
ΓΟ" νοὶ 18 οἴζθη υϑοᾶὰ δ8 ᾿ἀθητῖοα! νι 10} «6 Πμονδῇ, 866 Τει- 
δίθπονο, ΟΠ ΥἸβιο]ορΎ, νο]. 1. ρ. 108 544.}--- ΤΠ ρο»γδοί ΠΣ 18 υδοά 

ΜΙ τϑίδσθποθ ἴο {Π6 ἀσιογπιπαίίοη οὗ (οὐ, τ 1οΪ1 ννᾶ8 ΤῊΝ 
ἰοστηϑά, {πουρὶ δ ταῖρηῦ ποῦ 6 οαγτοα ουὖ 61}} ἃ ξαΐιτα ρϑσγίοι, 
866 ποίο8 οη οἶα. ἷ. 8.---ἰον Ἢ ὙΞᾺ ἐδδ ὕγαυο ἤόγοο8 (868 Πρ. 

1 ΟἸαν κ᾽ Β Εογ. Το]. [ω10.ὕ 
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'. 14) 18 γαῦ 1π Ορροβιθοη ἰο ἈΡΥΡΝΒΙΣΣ ἽΓΤΥ ΙΝ 88 ἽΓΤΥΣ 

ΤΏ68}8 “ὅ ποῖ ἃ ζοννῃ Ὀυΐ ἃ οἰἵγ ( ̓Μαθίιι8). 

γν. 8---ὃ. Αἴἴον {86 Ἰωμογσὰ μαᾶὰ τη ρμίδοθα {π6 οἱ 1ἢ {Π|6 
Ῥονο οὗ “οβῆιια, Π6 ρσᾶνθ ἢ1πὶ ᾿Π5Ό ΓΟ ΟΠ5 ΜΠ τορατα ἴο {116 
ΤΊΔΏΠΘΥ ἴῃ ὙΠ] Οἢ 10 νγὰ8 ἴο δ6 ἰάθη. ΕὟὌΥ βθνοη ἀΔΥ5 [Π6 ὙγΑΥΤΙΟΥΒ 
οὗἉ 15γδθ] ν Υα ἴο ΠηΔΙῸΪ [ἢ ργΓοσθββίοη γουπα {6 ον ἢ {Π6 Ἃγκ 
οὗ εΠ|ὸ σονθῃμδηΐ ἃηἀ 1 δον θη ῥγθδίβ ὈΪονηρ [Γαπηροί8. ΟἾἿςΘ 
ΟΥΘΙΥ ἀΑΥ ἰποΥ το ἴο Ἃο {{||5 ἀπ} [π6 βονθπῖῃ. (ὑπ {9 
βουθῃΐῃ ΠΟῪ ἡγ6Γ6 ἴο 40 1 βθύβθῃ {1π|68, Δηα {Π6 ϑθνθηίῃ {1π|6 {Π6 
ῬΘΟρΙΘ ΨΘΙΘ ἴο Ταΐβα ἃ ἰουιὰ ὙγᾺ 1 ΟΥ̓» ΡΟΠ ΜΝ Π16]} Ε{1|6 τν8}}8 σνου]Ἱὰ 
[8]] το {π6 στοιηά, πὰ ἔΠ6 ρθορίθ ρᾷ88 οὐϑὺ {Ππθπὶ Ἰηΐο {Π|46 οἰτγ,..---- 
Υ. 8. ἮΡ» ἴγ ψῃϊοἢ τὸ Βηα. 'ῃ ν. 11, [Π6 τοῦθ 5818] ΌΥΤὰ 

ὮΡΙ': 18. ΘΠ ]ογοα 1 σοηπθχίοῃ ΜΠ] ὈΓΊΞΌ. ἴο ἀφῆηθρ 1 ΠΟΘ 

ΘΧΔΟΙΪγ.--- Οποθ ἰδιι8 δλαῖϊέ ἰοὺ (0 8ὲ5 ἄαψϑ, 1.6.7 ἴΟΓ 51Χ ἀαγ8 1Π0γ 
ΔΓΘ ἴο ΡῸ ΤΟΠ]Π ἃ ΟΠ66 ΘΥΘΙῪ (Δγ.---ΥΚΥ͂, 4 σοηίαϊη8, ἤ78έ, ΔΑΑΙ ΠΟ Α] 
15 ΓΟ ΟΠ 5. Ἀν ΠΠἢ γοίδσθποθ ἴο [Π6 βὶχ ἀδΥβ8᾽ τηᾶγοῖ σου ηἀ {Π6 ΟἸΌΥ, 
Πϑιηον, {πᾶὶ βούθῃ ΡΥ] οϑίβ ΓΘ ἴ0 ϑΟσΟΙΠΡΑΠΥ͂ ἴπ6πὶ ὈοΟΔΙηΡ 
ἐγατηροίβ οὗ [001]166 Ῥοίογθ 186 δὶς οὗ ἴπΠ6 σονθηδηΐ, ἔγτοπὶ ἡ ῃΐοἷὶ 
1: ΦΌ]]ονν8 60 1050, ἐπα [6 ἀΥκ 156] τγὰβ ἴο 6 σαγτθα νγ}1}Δ ΤΠ 6] 
1 {Π6ῚΓ δοϊθπη ργοσθβϑδίοη τουπὰ {π6 ΟἿ ; ἀπά, ϑδεοοπαἶῳ, {Π6 
οοματηδπηά, ὑπᾶῦ ὁπ ἐπ δουθγιίλ ΔΑΥ ΤΟΥ Ἰ ΘΓ ἴο σοπλρα88 {Π|6 οἷΐν 
Β6ύ ἢ {ἰπ|68, ἃ πα {Π| ῥγ]οβῖβ ἴοὸ ὈΪΟΥ Ὁπ6 ἐγυμηροῖβ ποῦ ΟΠ]Υ οἡ 
[86 βου θη ἀδγ, θὰ ΘΥΘΓΥ {Ππ|6 ἔΠ6Υ ποηΐ τοαμ, Τὴ γρὶῦ 

Ὁ ΦΑ ΟΠ, 8 ἍΘ ΠΔΥῪ 866 ἴτοῃῃ Υ. ὅ, 816 ἴΠ6 58Π16 8ἃ8 [Π6 Ὕ 

ὈΆΛΤΝ ἔογ σι μϊο ἴῃ Εἰχ. χῖχ. 18, οπ]Ὺ ϑ] 8 αϑθ4, ἀπά ἰπ Ἐκ. 

χιχ. 10; [μὲν. χχν. 9, Ἴ Ὁ. -π-θ ὦ 85. ἃ Ὀθηΐ ἰγαπιροῖ, πηδά6 οἵ 

8. ἰἸΑΥρθ ἤΟΓΉ, ἃ8 18 ανϊάδηΐ ἔτοια [ἐδ θοϊηρ ἱπίθυομαηρδαῦο 
ΤΡ ἀπά ἐπογϑίοσο αἰ θσθηὶ ἔγοιῃ {Π6 βίγαϊ σΐ ἐραταρεῖ, ΓΤ Γη 

80 οἤθῃ Θηρτανθα οὐ Εσγυρίδηῃ τοηυχηθηΐβ, ΏΘΓΘ ἃ 8 γοῖ ὯΟ 
οτοοκοα οη6 [88 Ὀθϑῃ ἀϊβοονογοά, ἐμουρὰ Εἰ δέαιιζι8 Βα γ8 {πὶ δη 
Ἰηδίγυμηθηΐ ἴῃ {Π|6 ἔοσιῃ οὗ ἃ θθηὺ ἰγαμπηροῖ νγᾶδ ἴῃ 186 διποηρβί 
πὸ Εργρίϊδηβ; ἰοῦ [Π6 ρΈΓΡΟΒα οἵ οδ]ηρ [Π6 ρϑορ]ο ἱοροῖθον ἴο 
[πὸ 58ουῖβῶο8 ; 866 “πεπγϑίοπδονο, Εσγρὶ δπὰ {1 ΒοΟΪΚΒ οὗ Μοβοϑ, 
Ρ. 135.---7}6 ὀχρ]απαίίοῃβ οὔ 8 νογὰ ἴσ- γὴν ρίνϑη ὈΥ οἱ νυυ το 8 

11 ορροδβιίοη ἰο Οὐεάπον᾿ 8 ορϊηΐοη (Οοτ. οἡ «706], Ρ. 164 544.) ἐμὲ 
θὶῷ δηά ἜΒΟ ΣΝ 86 ἸΔἀοπίϊοαὶ. ὅθ δάλνγ, ΘΙ οί κ δ. Ρ. δ18, διὰ 

Ηἀνεγηϊοῖ, Εἰπΐ, ἢν 1. Ρ. 45. 
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ἀἰἔδον σγθϑῖγ, 560 Οαγρτου (Ἀρρᾶγῦ. ρΡ. 447 544.), ἀνὰ Μοολανὶ 
([ἴογοζ. 1. Ρ. 425 864). Τἢδ τηοϑὲ ργοραῦ]θ τοπαοσίηρ 18. {παῖ 
βίνοη ὈΥ Ο΄δδονιῖν8 (1868. 11. 661), )πα ᾿γϑὲ (οοης. Ρ. 462) ψῇο 
[Ὁ]]ονν 27αϑέιι6. ἴῃ ὑγδηβίδτηρ 1 ὁποτηδίοροθι αν “ εδὲϊ66,᾽ ἴῃ 
Μ]οἷν (ΠΟΥ ΔΓΘ ΒίΓΟΠΡῚΥ Βαρρογίοα ὈΥ {Π6 λοι {πᾶὖ 1ῃ [ω6Υ. ΧΧΥ. 
Ὁ, 55» π|5}}.) 15. (Π8]]οὰ ΓΜ ΣΙ ἼΒ -- Τα δούθη ἀαΥ8᾽ Ῥ͵ΤΟΟΘ8- 

8ἴ0:), {Π6 ϑευφηγοϊά τορϑεϊίοι Οὗ 'δ οη 1116 ϑουφπίδ ἀδγ, ἀπά [ἢ 1186 
οἵἨ δουθπ ἰτυτηροίβϑ Ὶ6 ὉΠΙΩ 8.Ὰ Κ6840]6 ΡΙΌΟΐΒ οὗ {Π6 Ἰπιροτίδῃσα οὗ 
1Π6 παι. ϑόυθπ. ΟἸονίσιι8 απὰ οἱδθνῦδ ΒΌΡροβθ ὑπαὶ {π6 ᾿πίθπ- Ὁ 
(οη νγᾶ8 “ τῃ αὶ 811 τηἱρθῦ ραγοοῖνο {Ππᾶὺ 10 νγὰ8 ἀοη6 ὉΓ {Π|6 ΡΟΥ͂ΤΟΓ 
οὔ ἀσοἄ, ψο μδὰ ογϑαϊβα 8]] {Πρϑ ἴῃ βϑύθὴ ἀαγ5." Βαΐ ΔΙΓΠΟῸΡΉ 
186 Ῥογίοίβ οὗἨ ὑπὸ βαθθαῖμ, [Π6 Βα Ὀθδις γθᾶῦ ἀπὰ {Π6 γοϑᾶγ οὗ 
7 Ό 1166, τόσο ὑπαοαθίθ ΠΥ Δυγαηρσθα ὑγ11}} ΓΟ ἴο {}15, 10 18 
"οὗ ΔΡΡ᾿ἢΙοΔὉ]6 Ποῦ, [ῸΓ {ΠΟΥΘ 15 ΠῸ ΓΟ ΒΟΠΔΌΪΘ ΘΟ Ποχίοῃ ϑύνγθθῃ 
[Π6 οὐθδίοη ἰῃ ΒΟνΘἢ ἀΔΥ8 δπὰ [6 ονουίηγον οὗ {π6 νγ8}}8 οὗ 
] ον οι, ΔΗ͂ΟΥ ἃ δον ἀΔγβ8᾽ ργοσθβϑίοῃ σοὰηα ἴπθη. 17]16 ἡ πι- 
06, βθύθῃ δηιοησβί {πὸ βγδ 6} 1068 νγχᾶ8 ὕΠπ6 864] οἵ {6 οονθηδηΐ 
Ὀδύνθθη “ μοναὴ ἀπ 15γ86] :} 8π4 ὈΥ [Π]18 τηᾶγο ἢ οὗ βαύθῃ ἀδν8, 
δῃα {π6 στρϑιἰοη οὗ 10 βαυθῃ {ἰπη68 οἢ {ἢ 6 βϑυύβῃΐῇ ἄδγ, ἱοροίμοῦ 
ὙΠ 616 βαύθη ργἱθϑίβ ναὶ κίηρ' Βείογο (Π6 αὐἰκς οὐ 16 οονθηδηΐ 
ἃηἀ Ὀ]ονίηρσ βονθη ἐγατηροίβ, [μ6 Πποϑὲ οὐ 18γδθὶ σσϑῦα ἴο βῃιονν [παὶ 
{ΠῸῪ ΘΓ [6 ὈΘΟρ]6 οὔ ἐμ σονθπδηΐ, πὰ ὑπαὶ 48 ἐπ 6 ργδοῖουβ 
ῬΓθβθηςα οἵ (ὐσοα νγὰβ θουῃηὰ ἃρ νΠῈῺῈ {πΠ6 ἀτκ οὗ [88 ςονθηδηΐ, 
{Ππ6Ὺ δὰ ἴῃ [Π6 τηϊαϑὲ οὗ ἰμθηὶ {ΠΡ αοα πὰ Ἰωογτὰ ἃπὰ θα 
Πριηρ ἴῃ [ἷ8. παπη6.---Β ΨΥ, ἀδὶς βοπὴθ οὗ [Π6 θαυ] οοαι- 
τηθηϊδίοῦβ, 88 πού ἃ 51:Π0]6 τηᾶΓῸ}} τουηα {Π|6 γἡγ8}}8 β0 ΠΠοἱθηὶ ἢ 

ὙΥΩΥ να8 1Ὁ γορϑαΐθα βθύθυαὶ ἀδΥ8 ἴῃ ϑποσοββίοὴ ἐς ἐὐοϑοπη 8} 
ΒΏΡΡΟΒ68 ἐμαὶ [18 ννᾶ8 40η6 ἃ8 ἃ ἢ] ]ΘηρΘ ἴο {Π6}} ΘΠΘτἾ68, ν ἢο 
γγοΓῸ 86 1Ζϑὰ υνἱ[ἢ ἸΘΥΓΟΓ ΟἹ δοροιιπΐ οΚ ἔπ [Βγ86}168. (οἤΔΡ. 11. 9), 
'π οὐ ον {πᾶ {Π6Ὺ τισὶ Ὀ6 ᾿πάπιορα ἴο οοπια οαΐ δἃπα βρῇῖ, ἀπὰ 
[Π6 ΒίΓΘΠ ΡΝ οὗ [86 1ϑγ8 6168 Ὀ6 ἰοϑίθα ΟΥ̓ ΓΠ6ῚΡ 511} 1811.08 τὶ τῃ 
{πθω. ΤῊ ΐβ Βα ρροβιτοη 18 πιοϑὲ σοσίδι ΕἸΥ οστοπθοῦβ, ἀπ σδπηοῦ 
6 δυδίαϊποα ἔγτοιλ ομᾶρ. χχὶν. 11. ΝΟΣ ψ)͵ἃϑ8 ἔθ ῦθ ΔΏΥ ἰαδβύ 
Του Γρα οὗὨἉ {Π16 γα Κ6 ρον ῦ οὗ {116 1βγαθ ἰτοϑ, 1 (86 Ἰμογὰ να 
δὈουῦ ἰο Δα] νου 1116 ΟἰΕΥ ἰηΐο {πΠ|6 1} πϑη 45. ΟΥ̓ ΤΙ ΓΟ ]Ο 8}γ ον Γ- 
{Πγονσηρ 186 νν 8115. ὙΤῊΘ ορίπίοη δα ργθϑβθα ΕΥ̓ οὔμθυβ, [μδὺ {16 

1 Βαάλν (ὅγταρ. ἱ. ῥ. 198), δὰ Ηεπσϑίεηδετο (ἃ. (6508, Β1]. Ρ». 71) 
Αγ Ὀοί ἀρτοϑάᾶ οἱ (μΐ8, (μου ρὰ (μον ἀἰῆον ἴῃ ορίπίομ 88 ἴο ({ γϑᾶϑου 
οὗ {Π6 ββογεάῃβββ οἵ [π6 παπηθ ον 7. 
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Ἰη απ οη οὗ [Π686 πηθαϑιι65 τνᾶ8 ἴο ἸΏΟΓΘα86 [ἢ 6 οομἤάοποθ Ἡ]Οἢ 
1Π6 ἱπμθ Δ ηι8 οὗἁὨ } ΥῖοΠο 6] Ὁ ἴῃ ἘΠ6ΙΡ βίου, ἀπά {πθη ὈῪ [Π6 
»Ὡἀάοη βἰογιηίηρ οὗὨ ἘΠΕῚ} νγ8}}8 ἴο ΒΌΓΡΥΙΒ6 ὑΠ6 πὶ 1ῃ Π6 πηϊάδὲ οἵ 
{πον ἰδ ποϊοα βοοαγ Υ, 15 θαυ} ᾿Π ΔΩ] 18510]6 ; ῸΓ {Π6 νγ8}}8 ὑγογο 
ποῦ 5ἰογιηθά, πὰ {Π6 τρί οη οἵ {Π6 ΤΥ βονθῃ {πὴ 65 οἢ [Π6 
βϑυθηΐῃ ἀδΥ σου] ΟΥ ἄγανν [ἘΠ 61} δἰ Θ ἢ ΠΟ. ΤΏΟΓΘ 5 ΓΟΠΡῚΥ ἴο {Π|6 
Ηἷδπ οἷ γᾶ8 ἴο Ὀ6. οΑΥΤΙοα οαὐ ὁ {πᾶὶ ἀαγ. Ὅλ οοπίϊπια- 
τἴοη οὗὨ [Π6 τράγο ΓῸΥ βονογαὶ ἀδγβ σου]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 ψ] ἢ ΔΩΥ ΟΥΠΟΥ 
ἀοϑίρῃ {Ππᾶπ ἴο Ἔχϑγοῖβα {Π6 1βγαθ 68. ἴῃ ἀπαῦα] ῆθα 11}, ἀπά 
Ρδίϊθηῦ οοηβάοποθ ἴῃ [86 ρον 8Πηα ργομηῖ88 οὗὨ ποῖ οὐ, δπὰ 
ἴο ᾿πηργθ88 ἀθορ Υ ἀροη {Π6Ὶ} τη 8 (}|6 οι, {πᾶ 16 νγὰβ ομ]ν [ἢ 68 
οὨληἱροΐθποθ δηἀ [ἈΠ] 688 οἵ “΄6ῃόναῇ, νν 1 ἢ 84 σίνθη ἰηἴο 
ΠΟῸῚΡ ᾿δηαβ {118 ἰογ  ῆθα οἰἶγ, {Π6 ΚοΥ ἴο 1Π6 δηΐϊγο ἰδπά.--- 
Υ. δ. Ἵ. νυν αἰ ἐδ6 ροορίθ δμαϊΐ βλοιιὲ ευυἱτἶ, α σγεαὶ βἢοαΐ, 1.6. 

Ποῦ ΘΥΟΓΥ͂ εἴπιθ, Ὀαΐ, 88 νγγχ8 866 ἤοτι ν. 10 ἀπὰ 1θ, ΟὨἶΪΥ 6 α 
{Π6Ὺ ἃγθ ροΐπσ τοῦπ ἴΠ86 βϑονθητῇ {Ἰπ|86 οἡ ἴἢ6 βϑνϑῃίῇ ἀδν.--- 
ΤΡΤΙΓΥ - ΠΙΡΕΣῚ [Π6 οἰδν-νν4}} 8}.4}} γαϊΐ ὠπάθν ἐξθοζζ, ἰ.6., 86.411 Ὀ6 

ὀνθυ ἤγουν ἔτοτῃ {π6 ἰοαπάαἰίοηθ. “« ΑΠΑ Εἶι6 ΡΘΟΡΪΘ 5}8]] δϑοθηΐ 
1 312) Ὡδ9 ἐυονν πιά ϑίγαϊσἠέ δοίον ἀΐηι. Ζαιξδθν ΥΘ 46 Υ8 {{|]15 

ἐγρης Βοίογ Ηἰπι," υ. Πόπσονίθ (ρ. 029) “ἐν ἰ ἃ χαΐοῖς ταη,᾽ 
ΔΠᾺ Γαίογβ ἴο Δπλοβ ἷν. 3, ἀπά 18. χῖν!!. 1 ; {πΠ6 Δ ΘΓ ῬαΒβαρΌ, 
Πού νοῦ, 15 ΔΙ οροίΠοΥ Ἰγγο νηΐ, ἀπα [Π|6 ΤΟΥΠΊΘΙ ῬΓΌΥΘΒ ποι Πΐηρ, 
ΑΙ] {πᾶὲ ".Ἴ.) ὉΣῊΝ ΠΊΘΔῊ8. 15, {παῦ ΘΥΘΥῪ ΤΏΔῊ 18 ἰο ρῸ βίγαιρῃὶ 
ΟΥΘΙ {Π6 ΤἈ]]6ὴ νν4}},) ἀπ ΡΓ688 ᾿πΐο {Π|6 ογ (ν. 20), ψΠποαΐ Ἰοοκ- 

ἵηρ δροὰῦ οη. οἰ ΠΟΥ 5146, ΟΥἩ ἐγοῸ Ὁ] Πρ Π1Π|861} δοαί ἢ158. ποὶρ]}}- 
ὈοΌΓ. 

γν. 6 δῃὰ 7. “Ψοδβίιυμα τϑρογίβ ἕο [Π6 ρυγϊθβδίβ (ν. 0) διὰ ἰὸ {116 
τοϑῦ οὗ {π6 ρϑορὶβ (ν. 7) (86 σομημμαπα 160}. ἢ6 δα τϑοοῖνϑα 
ἔγοιῃ ἔΠ6 δηρεὶ οὔποθ 1μοτά. ΜδηΥ οοάΐοο58 ἀπά βαϊίομβ, α8 νν6]} 
ἃ8 {ΓΔ Π 5] 8, ΟΠ ἀηοϊθηΐ δηα τπηοάθγῃ, ἤᾶνο ργοίογγοα {Π6 Ἰζ οὐ! 
ἌΝ ον ἴο {Ππ6 τοδάϊηρ ἴῃ π6 τοχί ΥΩ (νυν. 7), θὰῖ [Π6 ρῥτο- 

ὈΔὈΠΠ 0168 ἀγα 'π ἕλνουν οὗ τπ6 Ἰαἰῖου οα δοοουηὶ οὗ 18 Ὀεοῖηρ 1110 
πο ΟἰΠ σα] το] ηρ.---Τῆεν βαϊά, ἄα.,) (Πο86 ὙΠο86 ἀσΐγ 10 νγὰ8 
[0 ΘΟΠΥΘΥ͂ «}ο58}18᾽5 ΘΟΠ Δ Πα 5 ἴο {Π6 πξδρὶς; ΡΓΟΌΔΟΌΪγ τ[μ6 δΒοῖο- 
τἶπὶ (866 οἢδρ. ἰ. 10 564. 11}. 2). 

γν. 8---11. 7 6 βγνδὲ ργοοσδβϑίομ, ιοἱέι ΕΗ ἐπιδίγμο- 
ἔἰοη8 ἐπ ν. 10.---ἶτην ἼΘΙ ὙΠΡῚ 15 τοηάογθά Ὁ (Π6 ϑυγίαοσ, 

Μ|οβαοῖϊα, ἀπὰ λήαιινον, ““ ἀνὰ [Ὁ Πιαρροποά ΔοΓογάϊηρ' ἰο [ἢ 6 γνοΓ 5 
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οὗ Φοεδυα." Βιυῖ 5βίποθ 3 τὶ τΠ6. ἸΠΠη1Πν6 185 ουμὰ ἴῃ [1ἢ- 

ΠΌΙΩΘΥΔΡ]6 ἰηβίϑης68 8.6 γ. 70)» ὨΙΘΘΠΪΏΡ : 10 σα6 ἴο Ρ888, τσλδῃ 
: . (866 Ο᾽ δθπΐμ8, {Π|68. 1. 512); [86 ᾿αεέίουν 18 ἐΠ 6 5686 ἴῃ 
ὙΠ1Ο. γγ6 ἀμί [ΔΚ 10 ΠοῦθῚ. [Ὁ 15 ἴσπιθ {παῤ ἴῃ τῃοϑβί Ἷᾶβ888 ".»7Ὸ 
18. ΤὉ]οννθα ὉΥ {π6 πηρογίδοι 1} ἡ σομγνθγβῖνθ ἴῃ {86 δβϑοοηά 
αἶαιβο, Ρᾳϊ νΘΥῪ [θαυ 1} 7 νὸ πὰ ἸΏΘΓΕΪΥ [Π6 ρογίθοϊ, 6.90. (6. 
ΧΧΙΙ, 1; 1 ΚΊηρβ νἱ}}. δά ; 18. χχχυὶϊ. 88 ; (866 Ζισαϊά, 1,6 ἢ ΓΌ. 
ὃ 888 ᾿. )-τπὴτυ ὩῸΡ 18. 56 ἴῃ 189 ρ]αςβ οὗ ΓΤ ΛΝ ΣΡ ΚΣ 

Ὀδοδπ56 76 ΠονΔἢ τγᾶ8 θη ῃγοπθά ἀθόονο 86 Ἕμογυθίπι οὐ (π6 δὐξκ 
οὗ {Π6 οονϑηδηί.---Υ͂. 9. γῦτιτ 8 πιβϑᾶ (ςο]]δο ἑν] ΓῸΓ ἉΘΟΤῚ 

ΝΙΞΣΗΤ (οἰ ΔΡ. ἱν. 18), τοΐδυστίηρ, ἃ5 Κἰπιολὲ πα “ψαγολὶ μᾶγθ ΝΗ 

ἰο ἴπι6 ἀγπιθα τηθῃ οὐ 1Π6 ἐσῖδθ8 οὔ δαθδοη δηὰ (4, δὰ {πὸ ἢ] 
ὴδο οὗ Μίαπαβεοῃβ. ΤἈθβθ τηδγο] δά ἴῃ ἔγοηΐ. οὗ [ἢ δὐκ οὗ (86 
σονοπδηΐ ; ΘΠ] Πα 1 6816 ἼΦΕΌΣν ὦ.6.}) [9 ἩΥΑΥΤΊΟΥΒ Οὗ {Π|6 ΟἾΠΘΟΥ 

ἰδο5.} Ὑ|ι6 ΚΟΥ ΠΟΤᾺ ἰΒ Ργϑίδυγοα ὃ. αωνον ἴο 19 ΚοΙΒΙΡΗ 

Ἰν»ῖν Ὀαοδυβα ΠῸ οογίαϊ ἢ Ἔχϑιῃρ]θ σδη Ὀ6 ἴοππα οὗὨ {6 οπιἱβϑίοῃ 

οὗ δ δὰ ΠΏ ῬΓΌΒ6, ΔΠΡΓΟΓ ἃ ἀθῆπιίθ ποὺὰμ ἐπ σαδὶς γϑοίο 

(866 ̓ δϑεέι, Τρἤσροῦ. Ρ. 747), ἀπὰ Ὀθοδαβθ »»Ὲ ἴῃ νν. 4, 8, 
9, 18, 1.6.) ἴῃ ΘΥΘΥΎ ΟΥΠΟΥ ᾿πβίδῃοθ ἴῃ ΜΔ] ἢ τ ΟΟΟΌΓβ, 18 Ὠ- 

Ἰονγεά Ὦγ ᾿ Βυὶ Βογ 1 18. αἰξδοϊηοα ἐπιπιοαϊαίξοῖψ ἴο [Π6 οὈ]θοῖ 

ΧΡ», ΤΟΥ ηρ ὉΠ Π}150 Δ ΚΟ ΌΪΥ (Π6 Οοχίβδίθηςθ οὐ 84 οἰοδβοῦ 
ΟΠ Ποχίοη Ὀούνγθθῃ ΤΠ θη, ν]Ζ., {π8ὲ οὗ [π6 οοπβίγχαςί δβίαϊθ. ΤΠ6 
{νγ ΣΘΘΒΟΉ8, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἈΓΘ ποΐ σΟΠΟΪ α51Κ} 6) 51η66 646} οὗ {Π6 ΤῸ]68 
ἢδ88 115 ΘΧΟΘΡΙΟΠΒ. Ὑὔν ἴῸΣ δχδηιρῖο, 18 οὐ θα 1 ὈΓΌΒ6 δῇϊεγ 

ἃ ἀοβηΐίο ποὰπ ἴῃ {Π6 δοουβαῖῖνο, ἰπ Εχ. συ], 20 (866 ἰυαϊά, 
ΤΠ σας ὃ 822 Δ.) ; δῃἋ [86 οα868 ἃγ6 οΐ σᾺΓΘ 1 ΨΥ ΠΟ »»Ὲ 
15 Ὁ] ονσθα ὈΥ 1π6 δοουϑαίν ἘΡΑΆΙ 6.0. Ῥ8. Ἰχχχὶ. 4; “61. ἱν. 

᾿Μδην οὗὨ 186 Θαυ]ογ Θοπιπθηίδίουβ ἱπιρτορ ΡΥ οοπποοίοα Νπι. χ. 
25 σῖῖ 1[Π6 γοσβα Ὀδέοσα 8, δπα σψόοτο ἰδα ἴο ἱπι δία {Π6 Ολαϊάξεε, δηὰ 
ΤΟΙῸΓ ἩΦΕΝΘΙΤ ἰο {86 ἐτῖδθ οὗ Ὀδη, τ ΒΟ} Ὀγουρῦ ἊΡ [δ ΤΟΑΥ ἴῃ (ἢ6 

οΥΘΥ οὗ τητοῖ οὐβογνοα ἀυτγίηρ [Π6 ἸΟΌΓΠΟΥ ἐπτουρἧ [6 ἀδβοσί. Κ'66 
ϑοῦ. ϑολπιαί οπ ν. 1 ἴογ ἃ τοξαϊδίϊοῃ οἱὗὈ βευβυϑὶ θιτόηθουβ θχρίδῃδ- 
οπθ. Ζοϑδοηηιι ον, Ἀπονγθνογ, 18 81}}} οὗἨἁ ορίῃίοῃ (μδὺ ἴῃ (0.6 ῥΡχοοδββίοῃ 
τουπᾶ Ζουίομβο 180 ΠΟΘ οὗ ἴμ6 ψϑυτίοσβ οἵ 8}1 {μθ ἐγῖδθϑ τοδγομθᾶ 
Βείοτο ἴδ6 δὐῖκ οὔ 86 οονθηδηί, δὰ ἐμαὶ πο υπαιτηθὰ δὰ δὴν οὔ [ἢ 
ῬΘορὶθ ψνμο 1 Εοᾶ ἰο δοοοπηραΠΥ ἴμοπὶ Ὀγουρη ὰρ (86 τοᾶσ, Βυΐ ({]85 
18 ἱπ ἀϊγοοῖ οοπίγααϊοὐίΐοῃ ἰο ν. 8,  ΠΘΓο ἔπ 6 οοτηϊηαπᾷ ἰο ρῸ τουπᾶ 89 
ΟἸΕΥ 18. ΟἹΪΥ ᾿ἰβϑποὰ ἰο ΠΟΠΌΌΣΙ 2Ν..- 5, 

ττ τ πο ΠΡ πῃ π 11 5 
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ὅ, νὶ, 1,11. 27; Ηοβ. ν. 8 ; 906] '᾿. 1, 15; θυΐῦ 1ὉἈΠ6 πηοϑὲ ςοι- 
Υἱποΐηρ᾽ ΘΧΔΠΊΡ]6 18 ἡ πᾶρθ8 υἱῖ, 22, σσιοσο 10 18 Ἰοϊπ6α ἴο δῇ δοου- 
βαῦνο δ πανίπρσ Ὀθθη τυ θη ἢ ο ἴῃ γν. 18, 19, αηα 20. Ϊπ 

ἴΠπ6 Β8ΠῚ6 ΠΊΔΏΠΟΡ 50 ΠΊΔῪ ἼΨΟΓῚ δ6 τοραγάθά 88 ἃ ρογίδοϊ 
ἈΠ τρὴνῃ Βαρρ!!οα.---ὴ»ὴ ΧΡ Πιζὰ ΓΘΡΟΓΒ Ποῦ ΟὨ]Υ ἴ0 ΠΣ ΤΟ 
Ναΐ το 1Π6 πῇο]9 ΡΓΟΟΘββίοη σε οι δάναποοά ΠΝ ἐδ ΒΟΌΠΟΙ ΠΡ 
οὗ ἰγατηροῖβ. Οπ {6 86 οὗ ΠΉΕ ἴῃ 118. ΡᾶββαρῈ 866  ἰσαϊά, 

ΤιΘμτθαοι, ὃ 280 Ὁ.---ΤῊΘ ἰδπεῖ νϑῦβο ἔοστηβ ἃ ΡΑΓΘΠ 6518 : “ δηὰ 
2 οβθυα παά σοιηιηδηάοα {ἢ6 ρθορὶβ," σ ΐοῃ πον ΓΌΠΥ ΟΧρ δἱπΒ 
1116 πιραπίηρ οὗ ν. ὅ ὈῪ ρσίνίηρ ΟΣΕΠΕΥ ἱΠέΟΥτ Δ ΌΟ. ΘΟΠΟΟΥΠΙ Πρ’ 
[Π6 ᾿πϑέγαοἰἴο 8 18ϑι1ι64 ὈΥ ΨοΒῃπα τι τοίδγθησα ἴο 1Π6 ὙγᾺ  ΟΥΥ. 

Υ. 11. Ὑμὸ Ηρ Ὡροὴ 18 τοραγαθα ΟΥ̓ πιοϑὲ ἐγδηβίαίοσϑ, 

διηοηρδὶ ΟἰΠΟΥ8 ὈΥ͂ ῬΡῖπορ απ (Οἰ δδϑηῖιιδ (ἢ 186 16Χ.) 48 δαυΐνα- 

Ιϑηΐ ἰο 4] : “ἐπ [Π6 αὐἷκ οὗἁ ὑπ 1ωογὶ σοῦ τουπά [6 οἰἐγ.ἤ 
Κιὶπιολὶ, Μαϑδίιϑ, δῦ. δοληιαί, 1) ογόδον, αιτον, ἀπ Ποδοπην ἴον, 
ἈΓΘ [ἢ6 ΟὨΪΥ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ ΨὯΟ ἀρτϑο ἢ {Π6 «4 γαδίο νουβίοη ἴῃ γοίδίἢ- 
ἴῃ [86 δοσιυιβαίνο τηθδῃῖηρ. ΤΉΘΥ [Δ1Κθ »ὩΌΤ ἴῃ γ. 10 ἴο θ6 116 

βιδ᾽οοί, Βαϊ ἐπΐ8 σοπβιγαοίίοῃ Β66Π18 ἔοσοθα, 88 ν. 10. 18 ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 
ἃ ῬΑΓΘΠ 685, ἀπα ἐπ 6 ΤΟρΌΪΑΓ βῖρτι οὔ [ἢ 6 δοσαβαίϊνο 18 ποῖ ἰουπά 
βοίογθ ΣῈ ἸΝ: ΜΥ νἱοννβ, ἐμπουθίουθ, δοσοσὰ ψ}Π ὑποβα οὗ 
Ῥγπθν ἀπὰ Οἰδδοηῖιϑ, νη 1ο}} ἀγα ἢοῦ Ορροβθά δἰὐῃπεασ ἴο ρυϑῃλπδῦ 
ΟΥ [Π9 τπιϑαρθϑ οὗ [Π6 Ἰαηρίαρθ, βῖποθ {ΠῸΓΘ ΦΥΘ ἸΠΔΠΥ͂ γοσῦβ οὗ 
σῇ οἢ [Π6 Κα] δῃὰ Η]ΡὮ1] ἀγθ Ὀοΐἢ 86 τ 1} ἀπ δεῖνα βρη - 
οδἴϊοῃ (866 σαϊά, ἸμΘῃγ. ὃ 122 ο.), δῃά β'ποθ {π6 ἴαλοϊ {δαὶ 
ὩΌΣῚ [48 [116 δοίνθ τηρδῃίηρ [0 σοὸ γομπά, ἴο βυττοιιηά, 18 ρ]δορά 

δογοπά [Π6 τϑϑδοῦ οὗ ἀουδῦ Ὀγ 2 ὅϑῃ). νυ. 28 δπᾶά Ῥβ. οχὶ, 10.-- 
ὙΥΊ τϑίδγοποθ ἴο {Π6 ἔουτη 25) 866 Ζισαϊά, 16 ἢγὉ. ὃ 198 «. 

γν. 12---14. ϑεοοπά ἀαν᾽ 8 ̓»τοοθϑϑίοῃ. ΤῊΒ. τ βοι} Ὁ]6 6 {Π6 
ἢγϑὲ ἰῇ ΘΥ̓ΘΥΥ {πϊηρ οχοθρὶ ὑπΠαΐ «δῆτα τηδθ ὈΥΘΡΑΥΔΙΟῺ 8 ἴον 1 
ὙΘΥΥ ΘΑΥΥ ἴῃ [6 Ἰπηογηϊηρ, [Ι͂ἢ ΘΥΘΣῪ ΟἾΠΟΥ Γοϑρθοῖ, θυθῃ ἴῃ [86 
τηοϑβῦ τηϊηαἴα α681158, [Π6 ἀθβοσ ροη οὐ {116 Βθοοοῃὰ ἀδΥῪ 18 ΘχϑδοίΥ 
Ἰκθ ὑπαὶ οὗ {π6 ἢγβί, δῃ! ἃ τ ΓΘ Υ ΒΟΥΥ 68 ἴο Ἔχίθηα {Π6 παγγαῖίνο, 
8η6 γσῖνο 1ὑ 1π6 ἔμ] Π688 ῬΘΟΌ ΑΓ ἴο ΔηοΙθηΐ οὐ Θη 8] Ὠϊβίοσγ. Αἱ 
1ῃ6 οῃμά 186 γϑιμαιῖκ ἰΒ ἀρροηάθα {Πᾶὺ ΓΠ6Ὺ ἀϊα {116 βαπχθ ἐπὶ ῸΓ 
δὶχ ἀΔγ8.---Ὑ, 18. Οη 778} Μαμγεν ΟΌΒΟΓΥΘΒ: “ ἰηδίοϑδα οὗ 

[06 δϑοοῃά ᾿ηδη1ν6 ΜΝ ΡΙΝ Ὁ. 9), τἴπ6 ἢἤπιῖθ σοῦ 18 ᾿πιτοἀπορά 

ἰιορβ." ΤΠ18 γϑιηδυᾷ 18 ἱποογγθοῖ, [Ὁ ΤΥ (068 ποὶ φογρ ϑροηά 
τς 
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ἴο ἔΠ6 Ἰαβὲ οἰδιδβθ οὗ {π6 91ἢ γΘγ80, ΟΝ 18. ΠΙΓΘΓΑΙΥ γορθαϊθὰ δἱ 
{Π6 6πὰ οὗ ν. 18, Ὀυϊ ἴο ΜῈ ἴῃ γ. 8. ΝοΥῦ 8 ἴὉ “το Ὀ6 ἰακθῃ 

ἴπ οἷοβθ οοπῃηθχίοῃ συ ἢ 186 Ῥτοοθάϊηρ σνογὰ ἘΠΡΠΡ : Ραϊΐ ου 186 

ΠΟΠΙΓΑΓΎ ἩΠΠ 1861 18 σοηπθοίθα ἢ [16 Ρδγ οἰ ρ]6 ὈΣΡ 

Π]Οἢ. τοργοβοπίβ [Π6 ἤπια νοῦρ (866 ΖΕ ισαϊά, 1,6 τῦ. ὃ 168 ς.), ἴῃ 
ΟΥΓΔΘΥ ἴο ΟΧΡΓΕΒΕΒ {πὸ πηϊηζογταρίοα σοπεπυδηοθ οὗὨ [Π6 δοίϊοῃ ; 
δηὰ ΡΓῚ 8 ἴο Ὀ6 τοργαθα 88 [Ὁ] οί ηρ {Π6 ΡΣ οὶ ρὶθ ὈΣ τ 

ἴον {86 ᾿Ῥαγεϊείρίαὶ ΠΟΠΒΙΓΙΘΙΟΩ 18 ΠΘΥ͂ΘΣ ΟΟΠΕΪΠ 6 Ἰοηρ ἴῃ 
Ἡθῦγον, θαΐ {ΠπΠ6 ῬΓΌΡΟΙ ἴθη86 οὐ [88 νϑὺρ 18 βοοῃ ἱπίγοαπορά, (866 
Εἰυσαϊά, 1ωο τὶν. ὃ 837 4).᾿---ΤῊ Κ οΥὶ στε! ἴῃ 186 ρίαςοθ οὗ ΠΝ 

18 ἃ ΒΌΡΟΓΗυουΒ Θπηθηἀδοη, δίησθ [86 άθα σοηνουθά ὈΥ [ἢ6 
ΡῬΑΓΏΟΙΡ]6 θη πδοα ἴο ἀδποίθ σοῃεπυδηςο, αἰ ἶἴους ν ΥῪ 11{||6 
ἴτοσα μὲ ΘΧΡΙΓΟβ86α Ὀγ {πὸ ἱπβηϊθνο δΌδοϊαΐθ. [Ὁ πιᾶὺ ὉΠΘΓΘΌΓΟ 
θὸ υδοά ᾿ῃηδϑἰοδά οὗ 1 ; οΥ δἱ 4}1] ουθηΐβ νγὸ ἔτβαυθηίν πὰ 11 ΠΟΥ 
οὐογννβα ἃ βοοοηα ἰηβηϊῦνο αὐβοϊαϊα σου]ὰ βίαπα ; 6.5. θη. 
ΧΧΥΊ. 18; “παρ΄ ἵν. 24; 2 ὅδιη. χυἹ. ὅ; 866 δ ̓σαϊά, 1, ἢρΌ. ὃ 280 

Ὁ.) Ρ. 520. 
γν. 15---19. Οη [Π6 βούθῃῦ ἀΔΥ ΠΟῪ πνοαὶ τουπά {6 ΟΥ̓ 

ΒΘΥΘῊ {1π|68. ΤἼΘ δονθητῇῃ τὴ 6 «Γοβῃ πᾶ οοιημηδπαάθα {16 ρθορὶθ 
0 Ταῖ886 ἃ ὙγΆΥ-ΟΥΎ,) ὈοοδιδΒ6 {πῸ [ογὰ Πα ρσίνοῃ (ἢδηὶ [η6 οἰ Υ, 
84 ογάογοα {Πθῖὴ ἰο ἄδνοίθ 11 ἴο {π6 Ἰωογὰ Ὀγ (Π6 θδῃ, ἱορϑίμοσ 
ἢ Θνουυτ ηρ ἴῃ 1ἴ,) ὁχοορὺ Βαμα ἃπά {πο86 ἐπαΐ ἡγογΘ τυ} 
Ποῦ, ΑἹ {Π6 581ὴ6 ἔτη 6 ψαγηθα {ἢ 6πὶ ποῖ ἰο (86 ροββθββίοῃ 
οὔ δηγτηρ {πα νγᾶ8 {Ππ8 1414 ὉΠᾺΘΓ {Π|6 θ4η.---ΥΚΥ͂. 18. Οη γῆν 

δὰ {π6 Κατὶ γηήυ5, 866 ΟἿΓ τοι ΑΥΚΒ αὖ οἢδρ. 1“. ὃ. ὩΕΙΤΩΣ 

ΤΙΣ ἐπι ἐλιῖ8 πιαπη θ᾽ ; ὭΒΨΩ ἀθηοῖθβ ἤθσΘ ἐπ 6 ΠΊΔΏΠΟΡ ργ βου θα 

απὰ δαορίοα οἢ ῥγϑυΐουβ ἀἄδυβ8, νυ Ὡοἢ μδὰ ἰδ 8 Ὀοζ ΟΥ̓ ργθοθρὶ 
8 Πα ργϑοῦῖςθ Ὀθοομὴθ ἃ Γὰ]86. (Ομ {Π|8 ττογὰ 866 ΠΊΥ ΘΟΙΤΩΘΗ ΔΓΥ͂ 
οῃα ἴδ6 Βοοῖβ οὗ Κίηρβ, ρ. 816).--- ΤἸὴ0 σοπβίχαοίίοη ἴῃ ν. 16, 
ΨΩ τ τ ὙΓΤῊῚ ὑξ σαπιθ ἰο ρᾳ88 . . . ἕλε ργἱοείδ λαά 

δίοιση ἐδι6 ἐγιπιροίδ, ἰπϑίθδά οὗ τοῆεπ [86 ὈΥἱοϑὲβ δά δον ἐπθ 
ἐγυτηροίβ, 18 τΊΟΓ 8ρ γι θα ὑπδπ 10 σου]ὰ αν θθθὴ τ] ὝΦΖΩΣ 

1 Ευαϊά (1,ΞἘτΡ. ὃ 620) μ88 ββονγῃ 7πβὲ 88 ρτϑδί ἃ τῃἰβδρρσγθβθηβίοῃ 
88 Μαυγεν, οὗ (86 86 οἵὗὨ ΡῈν ΠΘῺ ἢ6 οἰΐο8 «7οβἢ. νἱ. 18, δηᾶ 

2 ὅδιι. χνΐ. 18, ἴῃ ῥτοοῦ οὗ δἰβ τοιηδτῖς ἐμδὲ “ Ἰηβίοδα οὗ 186 ἰηβηϊεῖνθ 
ΔὈθο]αΐο, {δ αβϑὲ σοῖν ΤΩΔΥ͂ 8180 [Ἀ}} Ῥβοὶς ἱπίο {86 ἰδβίοσίοδὶ ἔογπι." 
ΝοΙΒον οὗ {88 ραββαρϑε 18 δῃῃ δχϑιωρὶθ οὗ ἐδ σὰ] δ 1δγ8 ἄόονῃ ; δπά 
2 ὅδιη. χυΐϊ. 13 Ἄἀχδοίϊν σοσγοδροπάβ ἴο (886 συ ϑῦϑθ ὈθίοσΘ 8. 
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δοίογα ἼΨΡΙν οΓ ΜΠ τ[Π6 Ἰηδηῖνο ΡΞ ἴῃ 6. ρίαρθ οὗ τῃς6 

Ρογίδοι. Μαιινον᾿β τϑταδυῖβ ου 1μ6 βοἰθοϊίοῃ οὐ {Πΐ8 δοπβέγαοιίοπ 
ΓΘ ἸΠΠΟΥΓΘΟΙ.---Ὗ΄. 17. ΘΓ πιθδη5 [86 δαπ; {18 18 Π|6 ῬΥΙΠΊΔΥΥ͂ 

πηοδηΐηρ οὗ [Π6 ψογα ἴῃ Ἡδῦτγονν ; 866 Προπσϑίοπδονο, (ΓΊ510]. 11]. 
». 4δδ6. Τμα θδῃ νγὰβ ἴῃ6 ἀδνοίίζοη οὗἨ ΘΙΕΠΘΓ ῬΘΥΒΟῚ8. ΟΥ̓ ὑπιην8 
ἴο Φοιονδὴ 859 Ἰσυθο δι π]8 Ὁ]6 πα ᾿ΥγΘαθθ}8}}]6 ῬΥΟΡΟΥΥ, ἱπ [86 
Θχθουίοη οὗ ΜΒ] οἢ ὨΊ6η 8Π4 8Δη1128}5 τνοῦα [11164, πα ΟἴΠοΥ {Πρ 8 
ΓΘ Υ σοι] οἰ ἀσϑίγογθα, ΟΥ βοὺ ἀρᾶσζί ἴῸΓ δνϑὺ ἴῸΓ {Π|6 ῬΌΓΡΟΒΟΒ 
οὗ {[Π6 βδποίμασυ. ῬΘΥΒΟῚΒ ΟΥ̓ {ΠπῚηρ8 66 ρᾳΐ ὑπμᾶοῦ {Π6 Ὀδῃ 
Οἰ ΠΟΥ ἰπ οΘοηβοαθθηοο οὗ ἃ νὸν (Ν πὶ. χχὶ. 2), ΟΥ 88 ἃ 7πα]οἷαὶ 
βοηίθποα οὔ (Π6 {ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ δὖ {πα σοτητηαπά οὗ (οὐ (θ6αϊ. νἱ!. 2, 

χχ. 17; 1 ὅδη). χν. 8). [ἢ δἰποὺ οᾶ86 10 νγα8 ἂἃπ δοὶ οὗ ἀϊνὶ πῃ 
ΒΟΙΨ]ς6, ἃ 58οΥ 1 ῆςσθ 846 ἴογ (ἀὐοα 8 βαϊκα δηα [ὉΥ [18 σίογσυ. Απά 
δν θη Ψμ6π {16 γοϑαΐὶ οὗ ἃ νον, 1Ὁ ἀἸὰ ποῦ ργοοθθά τ ΓΟ ΪῪ ἔγοπὶ 
Βα πηΔΠ ΘΆΡΙΙΟΘ, ἴδ ννὰ8. ποῖ ἃ σοϊητηοῃ νοῦν, δαῦ ἃ ΒΘηΘη66 6Χ6- 
ουἱοα Ὦν τηθη, {Πγοῦρῇ ΠΟ (Π6 Ἰωοτὰ νγὰ8 βϑηοι θα ὁπ ἴῃ 0860 
ὙΠῸ Πδα ποῖ β8ηο θα πτα ἐπὶ {Ππ8Ὶ0 οννπ Πποᾶγίβ. ρθηρθ 1ἰ [18 δὲ 
ΟΠ66 ϑρραγοηΐ ὑμαῦ [Π6 Ὀδῃ σοι ὰ πον ῦ ΡῈ ρσοποιηςθά Ὁροη 
{ΠἸηρ8 8 Πα ΡΥΟΡΟΥΥ δίοπθ, θὰ ΟΠΪΥ͂ ΡΟ Ορϑη 1ἀοϊαίθυβ οἰ ΘΓ 
ΜΠ ΟΥ Ποῦ ΤΠΕΙ͂Γ ροββοβϑϑιοηβ ἤμθη ἢ νγὰβ8 ρτοπουπορά 

1 Μοὶ οὗ [86 τῃηοάογ σοπηπιαηίδίογβ 0] 1ονν (6 Ἔχ] οὗ ἈΠολαεοῖῖ5 
(Μοβ. ΒΗ. π|., ὃ 14ὅ) δπᾶὰ ἰγϑαί {86 ὕῬδῃ, τυυῦδῃ 10 αἸά ποΐ Ῥτοοθοά ἔτοπι 
ΔΠ ΦΧΡΓΙΘΒΒ ΘΟΠΙΔηα οὗ (οὐ, 88 ἃ νοῦ ΒΟ ΟὨΪΥ Αἰβογθά ἔτοπι 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ σον 8 ἴπ {6 ἔδοί, (ῃδὺ {Π6ΓΘ τγἃ8 ΠῸ σϑίθδϑο ἔγομῃ ἰΐ, θὰ! ἐμαὶ 
[06 πηθη τηυϑί Ὀ6 Κἰ]]6ἃ ((Βυ8 γίπερ ἘἩΟὟΥ., 8. ν. Βδῃπ., 2)ε Ῥοϊίο, 
Ατοθο]. 8 210). ΤὨΐ8. νοῦν 18 ῬΥΟΡΟΥΪΥ το)θοίθα ὃν επσοίεηδογο, 
(γί βίο]. 111... Ρ. 4568 8α4., ἀπά Βοιέν. 111.) Ρ.. 128 864.} ὙΠῸ τηδϊηἰδῖπε 
δαὶ (8ο δχϑοὺ Ἰᾷδβ οὗ ἴπ6 ὈδΔη 18 “ἐδ ἰογοθα ἀθαϊοδίΐοη ἴο (οὔ, οὗἩ ἐῃοβ6 
ΨὴΟῸ ἢδνθ οὐβιϊηδίοὶ Υ σοίαβοα ἰοὸ ἀθαϊσαίθ {μθιηβοῖνοβ ἰο ᾿ἷπὶ οὗ {πμοὶγ 
ΟΥ̓Ώ 8ΟΟΟΙά, δυᾶ (16 τηδηϊξοϑίδίϊοπ οὐὗἁὨἨ 86 ρἴοτυ οὗ Οοά 'π (π6 ἀδβίσυο- 
ἰἶοπ οὗ {μο86 ῆο πουἹὰ πο ψ 8 118ιὲ {Π6Ὺ Ἰἰνοα βοῦν 88 ἃ σαΪΤΓΟΥ (0 
τοῆοοί 1{, δηα {Πππ8 ΔΉΒΙΘΥ [86 ῬΌΓΤΡΟΒΟ ἴογ οι ἴΠ6 τοῦ] τγ88 ογοδίθα, 
Δηα ΤῸ} τ ὨΙΟὮ ΘΒρΘΟΙΔΙ]Υ πηδῃ τῦαϑ8 Τοττηθα." Ηδθ ἢ88 ποὺ Ποῦγονοῦ 6Χ- 
ΘΙΩΙηΘα Δπἃ 58018Δ6(ΟὙ} Υ ἀἸβουββθα 4]Ϊ ἐΐ8 ρ8888ρ.98 νηοῦ τὸ δα ἀπιοθὰ 
ἴῃ Βυρροτί οὗ {Π6 οἴπον ορὶ πίοπβ (ν1Ζ.,) Ναπι. χχὶ. 1--ϑ, σοτραγο χυΐ!. 
14; ἘΖοῖκ. χιῖν. 29; 1ον. χχνὶ!. 31, 28). Οὁη Νυπι. χχί. 1--ὅ, ἱπάοοᾷ, 
Ἠδεηρϑίεηδοτ Βαγ8 (Ρ. 484) : “Ποῦ ὑῆ6 ἀραϊοδιίίοη Ὀγ {μ6 Ὀδη 8Ρ- 
ΡΘΔΓΒ ον  ἀθπο]ν ἰο Ὁ6 ποΐ Βοπιρίίηρ' τοβυ ηρ’ ἔγοτῃ Βαπηδη σαρτίοθ, δηά 
Βιιθϑογνϊθηί ἰο Ὠυπηδη 6 η48, Ὀαὺ Δῃ δοί οὗἉ ἀἰνῖηθ βούνῖοθ σοτωσηδηαθα ὈΥ͂ 
αοά, δηὰ τοραγάθα ὈΥ [βγϑϑὶ 88 ἃ βδοῦίβοο οἴδγο ἴον (ἰοά᾿8 ββῖκδ;" δυΐ 
Ἰη {ῃ6 πογάβ, "" δηά [6γδ6] νονγοά ἃ νον υπίο {86 [ωοτα, δηᾶ δββδὶα, 1 
ἴδοὰ νι ]}ερ' πάοοϑᾶ ἀοἰ νον (ἢΐ8 ῬΘΟΡΪ6 ἱπίο τῦ παπᾶ, ἐμβθη 1 νν}}} αἰέοῦὶγ 
ἀοβίσου (δαπης, οχϑουΐθ {6 Ὁ8ῃ ὕροῃ) 8}} (δεῖν οἰ (169, ἰΐξ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 
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Ὄροη 8η ἰαο᾽αέσουϑ ρθορὶθ ἴῃ νναγίαγθ, [Π6 πιθὴ ΤῸ σἜΈΠΘΓΑΙΪΥ 
ϑ᾽αὶπ νυν (16 βυγογα, ψ Ἐ118ὲ ἘΠ ῖγ σα ]6 ἃπὰ ΟΥΠΟΙ ροββθββίοῃβ 

δἰδίοά ἐμαὶ 1 πνδ8 ἃ νον, οὐ δ ἰϑδβί (μδὲ 1ξ ραγίοοϊς οὗ 84}1 {86 οἱοσηθηΐβ οὗ 
9η6. 85 ποῖ (θη ἃ γον ἃ νοϊαῃίαγΥ δοί ἢ Οδγίαϊ πὶν, θαΐ ἰξ ἀο068 ποί [0]- 
ἴον {παὖ (Π6 θδη 186] τῦϑβ ἃ νοῦν, Ῥαΐ οηἷν ὑπδὲ [ἰ τπὶρΐξ Ὀ6 Ῥσοποιποοά 
ὕΡοη πηϑη 8ηα ἰΠΐηρ8 88 {Π6 γΘβ}]} οὗἩ ἃ σοῦ, Α11 τὶ νγδϑ νοϊαπίδυν 
ἴῃ (86 θδη ἱπ (Π6 ργθϑοηῦ ᾿ἰηβίδποθ γγὰ8 {π6 ἀραϊοδίϊοη ἕο ἐπα 1 σά οὗ 
18:0 οἰζἰ65 οὗ (86 Οδηδδη ϑῃ Κίηρ Ατδὰ, 85. δὴ ἰγγθοϊδιτηϑθϊθ ἀπᾶ 
᾿γτϑἀθθιη δ ῦ]Θ ροββθββῖίοι δ ἰο ἢ [Π6 [Βγαθ] 1168 τηϊρ!ξ αν ρῥ]απάογοα 
84 ἰδκθη ροβϑοβϑίοῃ οὗ ἴῸγ ὑμδπιβοῖνοβ ἴῃ ο886 οὗ νἱοίοσυ. 6 την 
866 ἔγοιῃ ἴον. χχυΐ!. 28 864.,) ΒΟΥ ρστγθαὲ (ἢ αἰ δσθηοθ ν᾽ 88 θείη (ἢ 6 
θδη δπὰ δ νον. Τἢ18 ρϑββᾶρθ 88, ἰξ ἰβ ἴγιιθ, θη οἰϊθα ἴῃ ἕδνουγ οὗ 
ἐΠ6 ορροπὶίθ ορίπίοῃ Ὁγ Ἡἱολαεῖῖθ, σι ἴο ἰηΐδσβ ἔσοπὶ {6 νγοτγβ: “0 
ἀενοίοα ἐμῖηρ (ὀαπη), {μαὺ ἃ τῆδῃ 588]}} ἀδνοίο (δαππέ) ππίο (88 [οτά 
οὗ 4}} ἰμαὶ Βα Βδίἢ, οὶ} οὗ τηϑδὴ δῃᾶ θθαβίὶ δηὰ {πὸ Η6]4 οὗ Ϊ8 ροββϑὅβίοῃ, 
884}} 6 8014 οὐ γοἀθοιμϑα,᾽"" {πδ΄ βοιπϑίϊπιθ8 ἃ πηδὴ σοηβοοσγαίθα ἢ18 Β6] 4, 
δια ἰμαΐ ἃ 614 8 ἀοαἀϊςαίεα ὈγΥ Οαλόγεπι οου ἃ ποὶ Ὀ6 τοἀθοιηρα {πκὸ 
οὔθ ψἘΟΝ τγ88 ἀδαϊοαίθα ἰπ (ἢ ΟΥΔΙΠΑΤΥ πιλῆποσ, Βυΐ {Π6 νοὺρ 
ὉΤΎΓΠΤΙ 18 δίοπο βυιβιοϊθπὶ ἰο ῥγονθ {πὶ (Π6 ΓΘ 8 ὯὨῸ γϑίογθηοα Π6ΓΘ ἴο ἃ 
ΠΙΘΙΘ ΥΟΥ͂ οὗ δὴ πηυδῦδὶ [κἰπα, ἴῸΓ ΟΡ διὰ ποῦ ΠᾺΡ ἈΓΘ ἰδ ΓΠῚ8Β 

1μαὸ ἃγθ δ νυαυβ δρρ! δὰ ἰο νονν8β. ΜοΥθΟνΟΓ, (86 Ομογοπι ἷν ὈΥ 1}}18 
ΨΘΓΥ͂ Ῥ4888ρ6 ΘΧΟΪυΠρα ἔτοπι {Π6 [18ὲ οὗἩ νοιυ8, ὈΥ (86 ἄθογϑο (Π δὶ ΟἽ π- ὃ5 

ἰ8β ποὶίθον ἰο Ὅ6 8014 ποῖ γθαθθιωθά, ]θγθαβ ονογυ ΐηρ ἰῃ δ Ὑ788 
ἀοαϊοαίοα ὃν ἃ νον, ψ ἢ ὑΠ6 Θχοθρίϊοῃ οὗὨ θϑαβϑίβ, νυν ἰθ ἢ ὑν6ΓΘ ϑδογιοθα 
δ οἴδοῦ ἐϊπ68 4150, οου]ὰά Ὀδ6 τϑαθοτηοά, διά 1 ποί γοάθαπιϑά, τηΐρος θ6 
8014 Ὀγ ὑπὸ ῥυίθβιβ ; οπ {μ6 οἰμος ἢδηά, πιϑὴ ἀονοίβα ὈΥῪ ἴμὸ ὕλῃ νι ΓΘ 
ΔΙΥΔΥΒ 0 ὃθ Β]αίη (ν. 28). Τὰθ Ὀδη ἀοδβ δουίδι]γ ΔΡροδσ ἴο Ὀ6 ἰγοαιοα 
ὮΘΓΘ 88 ἃ πηδίϊον ἀδροπάθηςΐ ἅμοπ Ὠυτηδη ἔγοα ψ]]] - υὰΐ ν᾽ σδπηοί ἸηΐῸΓ 
ἔγοπι {π|8 ῥϑεβδᾶρὸ {μδὶ θυ σῦν ὁπ6 οου]α ργοόποιποθ ἐδ6 θδη δἰ ν}}} οῃ 
ἴΏΘη 8ηΠ οδί]6 δηά 6145, ἴον ἴῃ ὑπαΐ σαᾶ86, θυθη (ἢ τηυγάθγον τσὶ 
δνο βῃοϊίογοα Ὠϊπη86] ὈΘΒΙηά ἴ86 Ἰαν8 οὗ {6 δῆ. Βυΐ 1 οδημοΐ 
ϑδτοῦ τ Ἡεηρβίοηδεγο (Ὁ. 456) ἱπ Ηἷβ ορἱπίοη, ὑπδὺ (86 οδε.16 δηᾶ 
8.6145 τοΐδνυτεά (ο ἴῃ ν. 27 ἀγα βιιοῖ ΟὐΪν 48 ἢδα ῥγονυϊουϑὶν Ὀθαπ ἰπ {{|6 
Ῥοββϑββίοῃ οὗ ργοβου θα ἱπάϊ ν]ἀυ8}8, δηα Πδα (4116 πὶ ̓ηΐο {πΠ6 μα πα 8 οὗ {Π6 
ΘΟΠΔΈΘΙΟΥΒ. ΤῊΪΒ ορίηΐοη 18 ργονθα ἰο 06 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ὈΥ͂ {Π6 τνογὰβ “ 8]} 
ἐμαῦ Βα Βαίἢ οἴ πιαη, δηὰ Βοδϑί, δπὰ οὔ {86 86]4 οἵ ἢ!8 ροββοββίοη.᾽" ἘΕογ 
0 γἸ6ΓΘ 8 οοττοοῖ δχρίδηδίϊοη, ἐλέ πιόη 4180 τησβὺ αν Ὀ6Θὴ ργου ΟὈΒ]Υ 
ἴῃ {6 ροββθϑϑίοῃ οὐ ργοβοῦ θα Ῥθυβοῃβ, δπὰ ἤᾶνα ἰυβὲ [4]]6η ἱπίο {86 
δδηἀβ οὗἩ {86 οοπαυογοτβ. Ὑ δὶ Κἰπά οὗἩἨ ΤΊΘῺ ολη 6 ΒΌΡΡΟΒΘΟ ὑπδῖη ἴο 
ἤδνο Ὀθοη ὃ Οὐδ {πον πᾶν θθθῃ βἷανοβϑ Ἦγοτγο ἱπθη 16 δ]ανϑδ οὗ 
Δ ΘΠΘΠΙΥ ἰο 6 Θχοϊυάοά ἔγοπι 6 Ὀδπ, ὈγῪ τὶ ἢ ἢ νγβ οοπαδηηηρ Ὁ 
ΠῚ τὸ Ὀδῃ γγ8 ργοποιπορά ἀροὸῃ 86. ΡΘορ]θ ο δοοουηΐὶ οἵἉ {δον τπ- 
Βοα] 688, 1ὑ 8 ποῖ ᾿ΠἸΚον [παὶ ἐποῖγ βίαν Ψ1}} ἤν Ὀδθη 866 ἔγοηι 
16 Ὁπροά] 688 ΟΥ Θχοτηρῦ ἴστοπὶ ἴΠ6 Ὀὰπ. Απᾶ {{{ΠῸ6 Υ τ γα ποῖ, {Πὰν 
ὙΟΓΘ δἰγοδν Ολθγόπι αἷοπρ τὶ {ΠπῸ τοδὶ οὗ (ῃ6 ρβϑορὶα, δπᾷ {Ππθγϑίογο 
οου]ᾷ ποῖ ἔοσιη ἃ ρατί οὗ [86 ῬΥΟΡΟΓΙΥ͂ οὗὨἨ {Π6 νἱἹοίον, δὰ θθ ἀϊβροβθά οἵ 
Υ δἷπι 88 ἢ6 ἰπουρῃξ ργοροῦ. ΑἸϊοροίμον ἴὉ 18. νεῦΥ ααθβί 0Π8}}6 
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ὙΘΙῸ σΊνΘΏ ὉΡ 88 ὈοΟΐγ ἴο {π6 σοπαῦθσγοιβ (θθυΐ, ἰϊ, 84 86α.» 111. 
Ὁ 8048). Απά δνθῃ ἴῃ ἴΠ6 οδβ οἵ ἴπ6 Οδηδδηϊ68 (Ὠ6αΐ. νἱ!. 2, 
χχ. 17) ψβθῃ [86 Τμογὰ ἰμπηβ6}} ρχοπουπορᾶ 86 Ὀδῃ, ἰξ νγ88 
ΘΘΠΏΘΓΑΙ οχθουϊθα ροη ὑπ6 ᾿πῃ δ απ 8. ΟΠΪΥ, [26 οαι]6 δηά 
ῬΟΟΙΥ͂ δῃηὰ πιοϑί οὗ [Π6 ἴον ἢ8 Ὀοΐηρ ἀνγαγάθαὰ τὸ [πὸ 1β8γδθ}θβ 
(οβἈι. νἱϊ. 26 564.) χ, 38, ἄς). [πῃ βοπιθ οβϑβθϑ, Πουγουθῦ, Τλθῃ, 
οδίθ]6 δπα ΡῬΓΟΡΟΥΥ ὙὙΘΙΘ 411 1814 Ὁπάθν [Π6 θη δπηὰ ἀοδβίσουθα, 
ῸΓ ΘΧΘΙΏΡΪΘ, ἰπ [Π6 νγὰῦ οὗ 548] ἀραϊηϑι [ῃ6 ΑἸηδ οκιίοθ (1 ὅδῃι. 
ΧΥ͂. 8), πᾶ ποῦ ΟἿΪΥ 80, Ὀαΐ Βοπιϑίϊτηθβ {Π6 ἴον ἐμΘ 86 γ 68 
ΕΓ ΓΟαπορα ἴο ἀβῆθ8. ΤῊ18 νγὰ8 {Π6 οᾶ86 συ] ἢ « Θυίοθο, πῃ σοη- 
ΒΟ]ΌΘΠΟΘ οὗἩ 118 Ροΐηρ [πΠ6 ἤγδέ ἴοσγῃ ΘομαθοΓθα ἴῃ δηάβδῃ, “ ἴὸ 
βῆον," 88 Πεοησδίοπδοτο (ρ. 454) {ΓΌΪΥ 8ᾶν8, “ἐ {πὲ [Π6 ἢτϑι ρο8- 
ΒΟΒΒΟΙΒ Οὗ [Π|ὸ ἰαῃὰ χοῦ ποῖ Ἵχίογπη)ηδίοα ΟΥ̓ Ὠαπιδη δας οΥγ, 
Ὀαΐ πῃ ἙσΟΠΒΟαΌΘΠΟΒ οὗ ἴΠ6 ΔΗΡῸΓ οὗ (οἴ, δῃὰ {πᾶὶ {ΠΟΥ σΟΙ ΕΓ 
Δα ῬοΟΞϑΒθββίὁ0ῃ8 δὰ ὕθθη αυγασάθα ἴο {86 δγδϑὶ 168, ποῦ ΤΔΘΓΘΙΥῪ ἃ8 

νοῦ Υ (ἢ 6 ρϑβθδρθ γϑίθυβ δ 41] ἰο {πὶ ἡ ἢ ο ἢ δδα Ὀθ6η οοπαυογθά ἴῃ 
ἃ ΜᾺΓ ρδϊπδί ργόβου θα ὨδίϊοηΒ, ἴογ ἴῃθγο 18 πὸ [ϊηΐ δί βυοἢ 8 (δίηρ, 
οἰ ἴον πὶ (.6 οοπίοχὺ οὐ ὑῃ6 ποτά {Ποπιβοῖνοθ, ΑΚ} τμδὲ δ βῇονγβ 18, 
(αὶ ἃ τηϑη τηϊρεΐ ἀραϊοαίο ἰο αοἄ, ὈγΥ 86 ὈδΔῃ, [88 τηθη, οδίίο, απὰ 
6148 τυ βῖοΒ ᾿νὸ ροββοϑβθά. Βαΐ ννβϑίμιθῦ 86 οου]ὰ ἀο {818 ψ!ποαΐ δον 
οἴμαν ᾿ἰπιὶξ (ἢδπ ἷβ οὐ ἱποϊπαίΐοη, ὑῃ6 ραβϑδρα ἄοθθ ποὶ ΒΔΥ, ἴῸΓ Ιἱ 
8. δββαπιθα ὑπαὶ {86 1468 οὗἨ [86 ΧὩ). 18. δΙγθδα υ γ8}} ἀπάογβίοοα, δηὰ 
1Ππογοέοσο πὸ λυ μου οχρ  δπδίϊοῃ 18 ρίσθη. Νογ 18 {Π6 απθβίϊοη βοϊ θὰ 
ὈΥ ΔΙΗΥ͂ ΟΒΟΙ Ῥαββᾶρθ ἴῃ {86 ψ8οΪ]6 οὗ ἴῃ6 ΟΙά Ταεβίαπιθηΐ, ἴον Νά. 
ΧΥΠΙ. 14, δὰ ἘΖοϊς, χὶῖν. 29 ΤΩΘΤΟΙΥ τοίοσ ὑὸ {86 ἔδοϊ ἐμὲ {πο γῸ ννἃ8 
ΒΌΟ ἢ 8 (Ὠϊηρ᾽ 88 7 ἰπ ἰϑγδοὶ, ψἱτπουὶ μἰν!ῃρ ΔΩΥ ἰπογημδίϊοι 88 ἴ0 

νυ] δύ ἰὐ π88 ; δηά ἴῃ ἐμ ραβϑαρα οἱἑδὰ Ὀγ Ῥγέπεν, Ρ. 157, (1 ὅδπι. χὶν. 
24), (86 θδπ 18 ποὺ θνϑῃ τοίοστοά ἴο.--- Το ἰδν ῥγον! θα (ἔχ. χσχῖὶ, 20 
τὺ 8ΠΥ οη6 γὼ Ββδουιβορά ἴο Δ οἶμον αοα ἴπδῃ «6 ῃονϑῇ, 8ῃοὺ] 
06 614 ἀπάδν 86 Ῥδη. ΤῊϊ8 18 διηρ θά τη Πσαυί. ΧΙ, 18---18, τ ΒΘΓΘ 
ϊ 18 ογάογεα δῖ 1 δὴ [8γδ} 1811} ἑονγῃ βου ἃ δἰ ]ον 186] ἰοὸ θ6 ᾿οὰ 
ΔΎΔΥ ἰ0 ἸΔοἸαίγΥ ὈΥ͂ ἡ ΟΣ 1688 τηθη, (6 Ῥδὴ τγν88 (ὁ Ὀ6 ῥγοπουποθα ὕροῃ 
1Π6 τ ΠοἿ6 ἴον ; 811} 118 ΣΠΠ Δ Δ πίβ, ἱοροῦμον τ ἢ (Β61Γ οί (16, ἡ γα ἴο 
Ρ6 ἀεοβίσογϑα, δπὰ 411 {π6 (Πϊπρδ ἔουπα σι ΐπ ἴἴ τ γο ἴο θ6 ραίπογοὰ 
ἱοροϑίθοῦ ἴῃ ἃ ὮΘΔΡ ἰπ (6 οθῃίσθ οὗ [6 τιδυϊζοῦ ρ]8οθ, δπα {μογο Ὀαγηρὰ 
τορϑῖμον ψ ἢ (Π6 οτη, ἀπὰ πιδὰθ ἃ τυ 18} ὮΘΔΡ ἴῸΓ ονθῦ. ἊἈοοογάϊηρ 
ἴο {818, Ρα ῖ16 ἸΔΟΙα ΣΎ τνὰ8 Π}6 ΟΪῪ οτῖπιθ τ οι οουἹὰ Ὀ6, δηὰ σι] οἢ 
γν88 ἴ0 06 ἰαϊά ἁυπάρν ὑπὸ Ῥᾶῆη. Ἂἃ ρϑύβοῃ πηαϑὶ Ὀ6 ρυ οὗ {818 ΟΥ̓ ΠῚΘ 
δοΐογθ ἀποίμθν οουἹά ργοποῦποθ {86 θδη ἀροὴ εἶπ. Τα ἰδὰν ἀϊὰ ποὶ 
ΒΆΠΟΙΟΗ ΔΗΥ͂ Γπγ ΒοΣ οχίθμβίοη οὗ 10 {Π8ὴ (15; δηά, 18 “7Ζεπσείεηδοῦς 
(Βοεῖυγ. 111.) Ρ. 128) [88 σουγθο Υ οὐβοσγνθᾶ: “Πἔ ΘΥΟΣῪ ὁη6 ᾿ιδὰ ὕδθπ 
ἴγθοθ ἰο ρυΐ (86 ἱπηοοοηί ἰο ἀθδί 8: ἴοῦ {Π6 ρίουυ οἵ (ἀὐοά, 1 ὑδοῪ 
ἀοροπάθαά ἀροη ἢΐπι, {86 ἰανν8 το Ροττοϊ θὰ (ἢ18 ποῦ]ὰ 6 ἷττϑ- 
σΟΠΟΙΪΘΑΒΓ6 νι {86 δΔυϊμου τ οὗὁἩ ΜόοβεῈΒ 88 δὴ διῃθαββδᾶου οὗ (Ἰοἀ."" 
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ῬΙυπάον, Ὀυΐ 48 ἃ ἤοῇ οὗ Οοἀ ψὨΐοῖ ἢ6 δα γροϊαϊτηθα, ἀπ ἢ 
ΜΟΙ ἢ6 ν 88 ΠΟῪ ἰηνοϑίϊηρ Ἀποίθο᾽ γαβ8αὶ, ἴο 866 ἴξ π6 νοῦ ]Ἱά 
ΑΙ ΠΡΌ τοπάον {Π6 βουνίοθ ἰοὸ τ ηϊοῖ τὲ Ρουπὰ ΐ. Ὑδαὶ 
“6 γοιὸ τνα8 Τοράγαθα 48 ἴΠ6 ἢγβι ἔγυϊ οὗ (Π6 ἰαπά, δῃα ὑμασοο το 
ΘΠ γον βδουβοθα ἐοὸ {π6 1,ογά, τὴ 4}} ἐπαὶ 88 ἴῃ 1ξ, ἴῃ {Π6 
ΒΆΤΩΘ ΤἸΔΏΏΘΓ 88 ἰῃ6 ἢγδὲ [γα ]18 γογο οἴεγοά ἴο {Π6 1μογά, 48 Ὀ6οη 

δατηϊἰοἀ ὈΥ ὡοδορῆκιδ, Τ]οοάονοί, {16 αδῥϊπδ, ἃ ΤΩΔΠΥ͂ ΟἾΠΘΡ 
Ἑσομπτηθηΐδίο 8 ; ὈαΐΪ [0 {Π|8 ΘΧρ᾿ δηδίϊοῃ, ΠΟ ἢ 18 [Π6 ΟὨΪῪ σοΥτθοῖ 
Δα ροσίβοι] βαυβίδούοσυ οὔθ, {ΠΟῪ δαάθα οἱἤοῦβ, β80 ἢ) 88 ΔΗΥ͂ 
016 σδῃ 866 ἴο Ὀ6 πῃῖ6 80 6.---- ΒΑ} Ὁ ἀπα ΠῸῚ σοί 8 γϑῖ [ἢ 6 
ΟἾΪΥ ΡΘΊ50η8 δχθιηρίθα ἴσο ἐπ Ὀδη ; {Π6 γθᾶβοῃ οὗὨ 6 Θχβθπρ- 
ἀἴοη Ὀαΐηρ ἐμαὶ Ποὺ αἱ ἢ ἴῃ 1{Π6 οτμηϊροίοποθ οὗὨ Φομοναῖι μδὰ 
ἰοὰ ΠῈΣ ἴο οοῃοθαὶ {Π6 8ρ68, δῃὰ ὑπαὶ ἔπ Ὺ μά ῥγοϊϊβθα ἢῸΡ οἡ 
οἵδ [πᾶὶ 5816 Βῃοι ]ὰ ἢ βραγϑ δηὰ (θ᾽ νογθᾶ, σορ. ν. 22, νυ τὴ 
«ἢ. 11. 12 844----ὙὙ ἢ τοίδγθποθ ἴο {Π6 ἔστη, ΠΣ ΩΓΙΓῚ ἰπϑίοδα 

οὔ τη ΞΓΙΤΙ (σ. 35) 566 Εἰσαϊά, Τ,εἰιτθ.) ᾧ 194 8.7 
γ.18. πε βίσρσοηῦ 1Π} ΧΟ Π]ΟΠ8 ΔΙ Γαδ αν σίνοῃ ὈΥ Μοβ68 ψ1}} 

τορατα ἴο 1π6 θΔη, ἐπαὲ ποίησ ψῃϊοῃ δα Ὀδθη ἰδ ἃ Ὁπάογ 1Ὁ νγὰ8 
ἴο δα θη ροββϑββίοῃ οὗ ὈὉγ {ἰ|οϑθ 0 οχϑουϊδὰ [ἢ (Βοαΐ. ΧΙ. 
18), 1.6 ἀρϑῖῃ βὙἸ ΟΕ} ἰαία ἀονγῃ ΟΥ̓ «“ὁ5Π88 ; [Π6 Ρ6ΟΡ]6 ἃγὰ “ ἴο 
ΚΘΘΡ ἐπθηλβοῖν 8 ἔγουι {Π6 ὈΔη,᾽ {ΠΥ ἀγὸ ποῦ ἰο ἴαἶκα οὗ {π6 ρσο- 
βΒοῦροά {πίηρ,, Ἰοδὲ ΠΟῪ τπᾶκα {Π6 σατὴρ οὗ [βγ8] 1861 ἃ θη. 
ὋΣ ἸΘΥΠΙΕ ἸῈ ἰλαΐ γ6 (ο ποῖ ὀαϑοιία ἰδ6 δαπ (ᾺΡΟΙ [86 ο1Ὲγ},) απὰ 

ἑαΐό 07 {δὲ δαπ; ἴ.6. ἴα γθ ἀο ποΐ βοῖζθ ἀροπ δηγίμίπρ ῥχγο- 
βου ροα, ψΠΘη σΑΥγυἱηρ [Π6 ργοβογι μίίοη ᾿πίο οἴθοι ϑοὺ. ϑοληνίαξ 
ἢδ8 βῆοννῃ [Παὶ ῬΔΎΓΤΏ 18 ποῖ ἴο 6 ἰαΐκθῃ, ἃ8β 1 ἢὰ8 ὕθοπ ὈῪ 
]μιδλον ἀπα οἴ 6 8, 88 ἃ γτοβθοίϊ γα νϑῦ βρη γίπρ “ ἴο Ὀτίηρ {ΠῸ 
ὈδΔπ ὌΡΟΏ ομθ᾽ 8 861, ὙὩΤῇδ ἀρρτοργίδιοη οἵ ἐμαὶ τ ]οἢ ἢδα θΘθη 
Ῥτοβουῖροα νγὰ8 ὨδίυγΑ ΠΥ [Ὁ] οννθα Ὀγ [μ6 θΔη. Αἱ ᾿ϑαβδὲ Μοβββϑ 
881ἃ 848 τηῦοἢ ἴῃ Πραΐ. νἱῖ. 26 νὰ τοΐδσοησθ ἴοὸ {πθ σοϊὰ απά 
8. γ6 Ὁ ὍΡΟΙ ἴδ 14ο]8.ἧ---᾽. 19. ΑἸ] 16 ρο]4 δῃά βιῖνθσ 'π {Π6 οἰ γ, 

1 ὦ Τῆδι γο ἀο ποῦ Ὀο(ἢ ἀοαϊοαίο (6 ἐπῖπρ δῃὰ γοῖ ἐδ κοὸ 1ξ ἰο γουν- 
εοἶνθϑ. ΤὍΤῇο ἴνο οου]ὰ ποῦ δ6 τϑοους]]θὰ ἴο ϑδοὴ οἴμβοσ.0 10 σου]ὰ Ὀ6 
ἰγυΐν ἱποοπϑἱβίθηϊὶ ἰο ἀονοίθ ἐδ6 τ 806 ἰο αο ἀπά γοί δρργοργίδίθ ϑοπιθ- 
ἐδίπρ ἴο ὑπο οση π8β6θ. ΕἸΒον (μὸ (μΐπρ' Βῃουϊἃ ποὶ Ὀ6 ἀράϊοαίαα, οΥ 
ΜΠ οη ἀραϊοδίοα Βῃου]ὰ ποὶ Ὀ6 ἰουομοὰ." [μα, ἀε Ὠϊειι. 

5. Ηαδε6᾽ 5 ἀββοτίϊοῃ : ἐμαί [86 Θοπιπιαπά (ν. 18) '8 οὐἱν ἰπίγοἀπορί 
Ὦθγα οὐ δοοοπηὺ οὗ ἰπ6 παστδῖνο πιο 90]1ογγ78, πὰ ἴῸγ (6 ρύγροθο οὗ 
Ρυϊεῖπρ Αομδπ᾿β ἰδοῖϊ ᾿π δ οἴϑαγον Ἰἰρμῖ, 888 θθθπ σοὐθοίθα ὃν Ααιγ εν 
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Δη( 41] {Π6 ν9886}8 οὐ ἰ'γοὴ δηα Ὀγᾶ88, ν γο ἴο θ6 Ὀγουρῆϊξ Ἰηΐο {Π6 
ἰΥΘΑΒΌΓΣΥ οὗἉ [Π6 ΒδποίΌΔΓΥ, β'η66 ΤΠΘΥ σου] ποῖ Ὀ6 Ὀυγηθά, [1118 
ὈΠΙΗΘΟΘΒΒΑΙΎ ΠΟῪ ἴ0 ὈΓΟΥΘ ἐδμαΐ γ΄ ὝΣΝ ἰοα8 πού σϑίου. ἰο 

Θο]οτηο 5 ἴθ Π1016, ἃ5 [1α886 διὰ οἰ μοτβ ἤαποῖθα, Ὀὰξ ἴο 186 ἔγθα- 
ΒΌΓΥ ἴῃ {Π6 Δ ΌΘΓΠΔΟΪΘΟ, [ῸΓ δυθὴ ΓΑΓ ΟΠ 4188 δά τ) [Π186. (69 υ. 
]ρησογῖο, Ρ. 029). 

Υ. 20---25. ΤΥ ωφοιιέΐοπ ὁ ἐλ6 ἠονοσούι, σοπιπιαπαῖ8 ο ϑζοδλια. 
Υ. 20. σε τυβὶ ποὲ τοραγὰ {Π6 ψογβ8 39. ΣΡ ὈΣΤῚ Σ᾽ 88 

ἱρ᾿ γίπρ παν {Π6 τάυτΟΥΥ ρτθοθάρά [6 δ]αδὲ οὗ {π6᾽ ἔγαταροίϑ ; ᾿ 
ῸΥ γγ ἅγ6 δἰζογνναγβ 1011 ὑπαῦ 1Π6 ν ὺν Ορροβίίθ νγὰβ [Π6 οδ86. 
[ν 18 ΘΆΒΥ ἴο 566 {Ππῶΐ {Π6 γϑάβοη ὙΠΥ͂ 1) γ» 15 ρδοθά ἤγβι 18 ὑπαὺ 
9 οβῆπα ἴῃ ἢἷ8. αἰ γα 08 Ἰ ΘΠ] Ὴ5 ΔΙᾺ Βτβοῖ, ὙΠῸ δαίῃου, [ῸΓ 

Ἰηβίδηοο, τὴ ἢ} (ἢ 6 ἸΦΥΥΠ οὖν. 16 ἴῃ ἢἰ8 τηϊηά, ΓΙ 68 ὌΝ ΝῊ; 

ἢ6 {Ππ᾿θὴ βάθη ]γ βίορϑβ, ἃ5 1 ἢ {Π6 ἰάθα {παῦ νν. 17-- 19 [δὰ 
Ἰοά Πΐ8 γοδάθυβ ἴοο ἴδ: αὐναῦ ἴγοτη ν. 16, δῃὰ 1ηϑίθαά οὗ ργοοθοάϊησ 
ΟἹ} ΓΘΓΙῚ Ωρ Τὴν Θχίθη 8 {Π6 παυγαίῖνθ ὈΥ τἀκῖηρ ἀρ {ΠπῸ {Ππγοδά 

δον. Ηδξποθ [π}}.5}}0}» ΣΆ ἄοθϑ ποὺ ἴῃ ΔΥ ΨΥ ἀθροηά 

ἌΡΟΠ ὨΣΤῚ Δ» μαΐ “ΒοιΠ ἀτὸ Θαῦα! ]Υ ἀοροπάθηβ ἌΡῸΠ 8 ρ6- 

νίουβ οἶαπδο. (}ήωιινον.) ὁ 8114}} ρογοθῖνϑ, τλοσθονυρι, 1 τγ6 
σοΙρ816 ν. 20 ψ τ} ν. 10, [παι ἔπ6 ]ονηρ πηυδὲ Ὀ6 Γορμαγαθὰ 
88. ἴ6 ΟΥ̓ΘΡ οὗ δνθηΐβ: ἀπίῃ [16 βϑυθητ τηδτοῖ σουπά 1[Π6 
Μ08}}8. [Π6 ἐγατηροίθ γθγα ὈΪΟΥΤΏ 85 ἰπΠ ΘΥΘΓῪ γον οὰ5. τηᾶγοῖ, ἀπά 
ΔΘ ΠΟῪ πα οοιῃρ]θίθα (ἢ6 οἰΓΟαϊδ, ΟΥ̓ ΠΘΑΡΙΥ 80, {Π6 ΔΓΙΩΥ 
ϑίοοά 5:}}} αὖ [π οοπηπιαπά οὔ 9 οβῃ πα, [16 ργοβίβ ἰοδ οδ᾽ Ὀ]ονίηρ 
{Π|6 ὑγτιιπιροῖβ, πα ἐΓοβΠ πᾶ ᾿Ιδϑαθα [Π6 οΥ6Υ8 οοηίαϊποα ἴῃ νν. 17 
-10. Ιππϑαϊδίοϊ Υ του {Π18) 6116 ᾿τιοβϑίβ ὈΪονν ἔπ 6 γα πιροίβ ΟΠ. 
ΤΔΟΤΌ, [6 ρθορὶθ ᾿πητηθ Ἰα θ᾽ γ σαϊβθα 8 ἰουα ὑγᾶγ- ΟΥΥ, δηα 1 σοη- 
ΒΘαΌΘΗΟ6 οὗ [18 {16 νν8}}8 [6] ἰο {Π| στοαπά. Ὁ ἀοδίγαοιςοη οὗ 
[86 ν᾽ 8118, πόννονοῦ, 15 ποῦ ἴο 6 τοραγάθα 88 ἃ παίῃγαὶ γοϑι}} οὔ 1116 

ὨΟἾδ6 σδιι804 Ὀγ {Π6 δ]αβὶ οὗ [86 ττυτηροίβ ἀπὰ [16 ννγτοῦν, θαΐ ἃ8 
8Π δοί οὗ αἀἰνίπηθ ρόνγοῦ ἡ Π1οἷλ γα8 ρα  ἔογῇ 5 γ Π Π ΠΘΟΌ 5] Υ Ἰἢ 

88 Ὁπἢϊδίογοαὶ. Βαυὺ αμγεον Ὠϊιη 861 τορϑγάβ 10 ἃ8 δ] πιοϑὲ οογίδί π {μδὶ 
[86 δυΐβον, γ8ο ψγοίθ δή {86 δυθῃΐ δπά {πϑγθίογθ νγχὰϑ δοαυδίπίθα 
ΜΠ} ΑΒΔ π᾿ 8 Θῃ ὈΘΖΖίοπιθηΐ, πιϑ 68 8 ΡΒ81ηρ' γϑίβγθποθ ἴο ἰδ ἴῃ [86 186 οὗ 
{η6 ψοτγὰ ὭΣ: Βαϊ {86 ΡΓΟΘΘΡΙΠΕν 18 ΨΘΓῪ Β1η8]}, [ὉΓ Ων) 18. ποῖ δῃ 

ἀποοιηπίοι ποτὰ ; ; ἴδ 18 υβεὰ θῪ Ψαθον (θη. χχχῖν. 80) ἴῃ {110 88π|6 
βθη86, Δη {ΠΟΙᾺ ΡῚΙ ἃ τϑίογεποο ἴο Αοἤδπ ἰ8. ον  ἀθηογ ἱπίοπάδα 'π οἤΔΡ. 
νἱϊ, 26, [πΠ6 υ86 οὗἉ {π6 ποτὰ ᾿πᾶν 6 δοοϊ ἀοπία] ἢ 6 ΓΒ. 
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[86 ϑνΆΥ-ΟΥῪ δηά {86 {γπιπιροίβ.Ϊ Υ΄. 21. ΤὮ 86 οὗ ΣΤΡ ἴῃ 

φοπηθοίϊίοπ ΜῊ ἩΥΎΓΤΙ 158. ἴο Ὀ6 ΘΧρ[αϊποά ἔγοτα Π δας, χἐϊ, 1, 

1 ΤΏ νδγίουβ δἰξθιηρίβ ᾿ηδάθ ὈΥ (Π6 ΘΑγΙ ΟΡ τιϊοῃ δ  δίβ ἰο ρὶνο ἃ 
ηϑίιγαὶ ΧΙ δηδίϊοη οὗ (Π6 τιϊτδουϊουβ οδρίαγο οὗ «6γῖομο, ν᾽ ΒθῖῸΓ οα 
{πμ6 Βγροίποβίβ, δάορίοά Ὁγ αμΐωθ, {παὶ {86 νν8}}8 ΘΓ ὑπάοθστηϊποα, 
Δηα 1Παΐ ργΘραγαύοηϑ ΘΓ τηδάθ [0 ὑμ18 ὈΥ {0 πικὶββίοη οὗἨ {Π6 βΒρί68, 
Ὑ 8118. [Π6 τοῦ 1861 νγ88 τλδβὶσθα Ὀγ 1ὴ6 βουθη ἀδυϑ᾽ πιδσοῖ τουπα (ἢ 
αἰΐγ, οὐ ΌΥ δϑϑιιηίηρ ἐἰμαΐ ἃ βυάάθη αὐίδοὶς γγὰ8 τηδάθ σἤθηῃ {86 10 Π 6 ]- 
ἰΔηἰ8 ῃαά θ6θη γον οἱ {ποῖὶγ συγ Ὦν (0.6 ΘΧ γΔογ ΠΆΓῪ ΡΓΟΟΘΘΒΒίοη, 
Δηα ψό γα ἐμογθίογο ἀπρτοραγοὰ (1)1πιαν΄, (Θβο μία ον [8γ. Ρ. 70 βαᾳ., 
[π0 χες. Ἠαπαδοοῖ, Ειεαϊά, Οἱ Θβο}ι ΐο 11. Ρ. 247, δῃα οἴου, σοι ρδῦθ 
Ῥρίπεν, ΒΟΥ. 1. 121 864.}, αν Ῥθθῃ ῬΓΟΡΟΥΙΥ το]θοίθά ὃν 186 πιοτθ 
τη Οἄογ ΟὨ68, Ο, Βούγανοῦ, ἀο ποὶ Ὠϑδβιίδίθ ἴ0 β8ὺ {πὶ βίποθ θοῦ 18 
ἴοο ΤἸἰ{{16 οοἸουτίηρ, ἴῃ {Π6 παυγδίνο ἴογ 1 ἰο Ὀ6 Γορδγάθα 88 ἃ δβοίίοῃ, ἃ8 
18 ὃν Ἐοκογπιαπη (Βοὶιν. ν. Ρ. 802), ἴἰ 18. ἃ την 081 βαρὰ οὐ ἰθροπά 
Θἰδρογδίθὶν δάογῃηθά. [{ 18 σδῃά αν δον ]οάροα ὃν αμγον, Ἡ πον 
(Ρ. 722), νυ. Σέπσεγζε (ρ. 680 β64ᾳ.), δηὰ διυαϊα, ὑθαὶ {116 ττίτον ᾿ἱπίοπαβὰ 
ἴο ρἶνο δῃ δοοουηΐ οὗ ἃ πιῖγδοϊθ Βαΐ 1 [818 Ὀ6 186 6886, 1{ [ΟἸΤοΥΒ τηοϑὲ 
σΟΡ δῖ ηΪν {Παὺ ἃς ἀαδ τ εἰαίει ἃ ταῖτδο]θ, ἴοΓ 8}} αἰ πηρίβ ἰο ρῖνθ ἃ παίυγαὶ 
Ἔσχρ δηδίϊοη οὗ {86 δυθῃΐβ δγ οαυδ]]} Ὺ Θοπἀοιηποά ὈΥ [686 δ81}6 οὔ 168 
88 [ΑἸ] υγο8, δπα (848 ᾿άνογηϊοῖς, ἘΛῺ]. 1...1 Ὁ. 43. 86ᾳ. 88 βΒῃονῃ) {Π6Υ 
ΘΟΥΓΔΙΏΪΥ ζΑ1] Δ᾽ τορ οί μοΣ ἰοῸ Ἔχρ]δῖπ 0818 δηϊριηδίῖοδὶ θτθηί, Απὰ 1 186 
ὨΔΙΓΔίΪν 6 ὈΘΙΌΓΘ 8 4068 τοϊδίθ ἃ τι ϊσγϑοὶθ, Ὁ ΒΟ νγ8 ἃ ργο) υάϊοα ἐμογουρὮ }Υ 
ὈΠΒΟΙΘηΠΗο, ἰο Ῥγοποῦποο 1ἃ οα ὑπαὺ στουηᾶ δ᾽ομθ ἢ βίου ΟΠ] ἀπίταθ. 
ΑἸΙ ἰδὲ βοϊθη ἔς οὐ [οἴ 8π) οδῃ ΑΒ 18. Ὑνμ ΠΥ ἃ τηΐγϑοὶθ ἴδ ᾿ἴῃ ΠΑΓΙΩΟΠΥ͂ 
νὰ ἐπ ἡ ΒΟ]6 οἰαΐη οὗἩἨ θ ονθμΐίβ οοηπροίθα νὰ αϊνίπα τονοἸϑίίοη. 
Απά ἴπ {π6 ῥγϑβοηῦ ἰμϑίαποθ 1 18 ὉΠΊνοΥΒ ΠΥ δον) θά ρεα {μαὲὶ (ἢ 0 
ΤηΐγΔ 616 ὈΘίοτ τ18 Τ0]]Ονγ8 τηοϑὺ ρρτορσίδίο Υ ἀροη {Π6 ΤοΙ ΓΔΟΌΪΟΙΙ8. Ρ88- 
Β8ρ6 ἰΠτοῦρ {μ6 “ογάδῃ. Α1] {παὶ τοϑιηδὶηθ, (Π6η, 18 ἴο δπααῖΐῖγα ᾿πίο 
118. Ραγίϊου αν ἀθϑῖρη. Οἱ 1μ}8 111685 ᾿Δ8 βδιά (( 68]. 708. Ρ. 110): 
“Ὁ ΝοΟΙΒΙηρ οουἹά πανα ρίνθῃ ἰο {Π6 [βγ86} 1168 ἃ πιοτὸ οοη Ἰποὶπρ᾽ Ριοοῦ 
ἐπδῖ αοα μαά ἀοἰ νον ἐπ6 οἷἵν ἰηΐο ΤΠ6]ν Βαπά8β. ἤἐγϑί [πῃ 6 τῖνοῦ Β8α 
Ὀ6θῃ οοΙ ΡΟ] θα ἰο γοίγθαὶ δηἀ ὀρθὴ ἃ ΨΑΥ ἱπίο (86 ᾿ἰᾶπά, δπά ποῦν [ἢ6 
818 τΟΓΘ ΟΥΟΥ ΛΟ ἰὼ τη Κ6 δῃ ΟΡΘἢ τοδα ἱπίο ὑμ6 ἢγϑί ἔογίγο88 
186 γ τϑϑοῃθα, Τννο 80} βί γι Κὶηρ ἀοιηοηβίγαιοπβ οὗ ὑπ 6 60- ΟΡ υδίϊοπ 
οὗ Φϑθονδη, ἀπὰ {πα 80 βοοῇ αὔξεγ (Π6 ἀθδίῃ οὗ Μίοβοϑϑβ, πιυϑὲ δι γον ᾶνθ 
Ὀαθῆ τορδγαθα νὴ ὈΥ (Π6 τηοβὺ βθηβυδὶ 88 ἃ ρ]θάρα ἰΠῃδὺ {86 Οοἄ, γ8ο 
᾿ιδὰ 80 τι ρ ἢ ΕἸ Υ πα πη γδου]οῦϑὶν Ἰοὰ {Ποὶν δῖ μογβ {Ππτοὰρ {Π6 τά δὲ 
ΟΥ̓ (86 868, νγαϑ δ.}}} στ {Ποτη.᾿ [ 19 Δρραζϑηΐ ἔγοτα [6 Θοποϊ αβίοη οὗ 
186 πατταίϊνο (ν. 27) ὑπαὶ (818 γἃ8 οὁπθ πᾶ ἰοὸ ὃδ6ὸ δηβϑυγογοὰ Ὀγ ἰδ 
τηῖγϑοῖθ Βαὶΐὶ (Π0 ἔσθ γάβϑοὴ ὮῪ (Π6 ΟΥ̓ τγ88 ρίνθη ἃρ ἴο ἴδοπι ὮΥ͂ 
[6 [ογά, ἐπγουρ ἢ ἐπα τηϊγαουϊουβ ονουίγον οὗ ἴπ6 νν 8118, θσυθη νου 
ΒΏΥ (0-ορογϑίϊοη οἡ πο ῖν ρατί, 18 ἰο Ρ6 Ἰουπά ἴῃ {Π6 ἔδοὶ ὑμδὺ «6γίοϊιο 
88 ὈοΐΒ (ἢ Ηγβὺ οἰ (6 Ὺ τοδομϑά ἰῃ (86 Ῥγοπηϊϑοα ᾿δηᾶ, δηα 8180 ὁπ 6 
οὗ {{Π| τηοβὲ βίγοηρὶν Του θα οἷ[168 ἱπ Οδπαδῃ, δηα ψγ88 δἱ {8 βδιηθ 
Εἶπη6 80 σοι ρ] δ οἷν (Π6 Κου ἴο {π6 οουπίγγ, {πδὺ 1 (818. ΟἿ πϑγὸ ἴδίκθη 
186 ὙΠ016 Ἰαπὰ ψου]ὰ θῸ ᾿ἤγοσπ οροθ. Το ἤγβί οἱυ οὗ Οϑηϑϑῃ νν88 
ἀο]νεγοά ἱπίο {πεῖν μδηᾶϑ 88 1π6 ἢτγδβὺ ἔγαϊ οὐἨ [πὸ ἰαπᾶ, νποὰϊ ΔΩ 

ἢ 
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ἔγοτη τ οἢ [ἢ ΘΧργθββίοη ἰβ σορὶϑὰ, δῃὰ τ μΘΓῸ 1ῦ 18 αϑοα ΒΥ ΠοηΥ- 
Ιου 8] ν Μ] ἢ ὙΠ ὋΡ ΓΣΙΤ. Τι οἰθαῦγ ῥγοναβ ἐπαΐ [6 ὈδΔῃ νγα8 

δχϑουϊοά ΕΥ̓ διαὶ ΟΥ Ραϊίηρ ἴο ἀθϑίῃ πὶ [π6 βυνοσὰ. Τ] 
224 γοῦσβο 18 ἴο δ6 σοπάβγοά ἴῃ [π8 ρ]υρογίδοῦ ἴθῃβθ, Ὁ 10 τ ΘΓΕΙΥ 

ΔΙΠΡ 168 1Π6 οομμτηδηα ρσίνθῃ ΟΥ̓ Φοβῆυα ψ]Ν τορατὰ ἴο [Π6 
Γοβοῦθ οὐ ἰδῆ δῦ Ὀοίοσο ἔπ 6 σδρίυτα οὗ [Ππ6 οἰ,  ΒΙΟἢ νγὰ8 Δ] πἀοά 
ἴο ἴῃ ραβϑῖηρ᾽ ἴῃ γϑῦβα 17, θαΐ 15 {]Υ ἀθβοσι θα ἤθγθ 1.8ὲ ἰγθίοσθ 
118 Θχθουςοη. ““1ἰ 18 ποῖ ἴο "6 βυρροβοα {Π8ὺ «οϑῆτια βα14 1}}}8 
δῇῖοσ 1[ῃ6 οἷἵὙ τνα8 ἴδκϑη, δπα ψῃθη {Π|6 Ῥτοτηϊϑοιοῦβ βἰδαρῇῃ τοῦ 
γγ88 Γαρίηρ Θναυυ 6 γ6, Ὀὰΐ [Πδὶ μ6 πδὰ ᾿ἰβδθα {656 1Π] ΠΟΙ ΟΠ 8 
αὐ Δ ΘΑΓΪΘΥ ρογῖοα, ἴῃ σοππθχίοῃ ΣΝ (Πο86 ρσίνθῃ ἰπ ν. 117. 
(αδίιι8.) ---Ν. 28. ὩΣ) ψοῖμι πιὲπ, ποῖ ὈΟΥΒ ΟΥ ϑδογνδπίϑ. 

ΓΎΤΝ λῶν ὑγοίϊονβ απ δἰδίογϑ. ποθ 8.8.6 8 88 νν8}} δ Ὀγοίουβ 

ὀχογίζοῃ οὐ {Ποῦ Ῥατί, Ὀοΐ 88 ἃ βίῃ ἐπι 186 [,οτὰ (ποῖν αοα γγ88 δρουΐ 
ἴο {Ὁ16] 118 Ῥγουηΐβο δῃὰ ρίνο ὑῇθτα {86 ἰδηὰ [ὉΓ ἃ ροββϑϑϑβίοῃ, δια ἴῃ 
ογάον {πδὺ [6 Ὺ ταῦ πο ἸοοΚ ὑροη 1 88 οδίδϊηθα τπτουρἢ ἐμοῖν ονγῃ 
ΤΏΘΣΙΓ ΟΥ 88 {86 ἔγαϊί οὗ {ποτ ονγπ Θσχϑγίίομϑ, Ὀαΐ ταϊριΐ δἰνγανϑ γεραγὰ 
1ϊ 88 ἃ βὶν οἵἩ Οοα᾽ Β πιογου, ρἰδοϑὰ ἴῃ ἐποὶν βϑηα8 8 ΠΙΡΙΥ͂ 88 ἃ ἤϑῇ, νν Ιοἢ 
οουἹὰ δ0 τι μάγανγη ΥΠΘΏΘΥΘΓ (ΠΟΥ ἡ ΓΘ Ὁη ΑΙ] ὑο ΠΐπΠ|. Ἀπὰ ἴΐ 
γγ88 811 (Π6 Ἰποῦὸ δρραγϑηΐ ἴο (Π6 Ῥϑορὶθ δἱ ἴασρα ἰδαὺ (818 νγσᾶ8 (86 1)- 
ἰοπίου οὗ ὅοα, Ὀοοδαδβο {Π6 οἰΐν οὗ “9 ογοἢο νγ8ἃ8 80 βιγοηρ᾿ ἰδαὶ ἴΐ τηπβὺ 
δανο βθοπηθὰ ἱπηροββί οἷο ἴογ 8 Ρθ0ρ]|6 ἱτγαϊηϑά ἰπ (}η6 ἀθϑοσί δῃα δορί μοῦ 
ἹποΧρογθποθά ἴῃ {86 τί οὗἉ Ὀϑβίθρίπρ δηὰ βίογτηΐπρ' ἰογίσθβθθβδ, ὑο ἰδ κθ 
{Π6 νν8}]8. ἴῃ ἔδλοὶ, ψὶμουΐ ἀἰϊνίηθ δβϑιβίδηοο, ἰὃ ψουἹὰ ανο οοπιϊπυοά 
ΣΤ ΡΟΒΒ10]6, δὲ Ἰ6ϑϑὲ ἴου ἰοῃρ; ἰΐτηθ ἰο Θοπηθ. 

1 ΤῺ τϑῖηδυῖκ πιδᾶρ Ὁν Σιυαϊὰ (6868. ἱ. ». 717) ἰο ἔδο οἴθοὶ {πὶ (Π6 
ῬΒΓΆΘΘ ὙἹ ἫΡ ὃν ἐδια οασε ο ἰδε ϑοιυογα ἴδ ογιθ οὔ [86 πιοάοβ οἵ βρθϑοὶ 

ῬΘΟΌΪΙΑΓ 10 δαὶ Ἀ6 98115 16 ΘΔυ]Ἰοβὺ Ὠἰδίογι δὶ πουῖς, 18 τοβαϊϑὰ ΒΥ {δ 
ἔδοι {πᾶὶ {86 581ὴ6 ἀν πῦρ 15 Ἰουπά ἴῃ ΘΥΟΥῪ Εἰδίογίοαὶ ὕοοὶς ποτα 
αφῃ. χχχῖν. 26 ἰο 2 Κίηβθβ χ. 28 (860 {6 Ὀδβϑαρθβ δηυτηθγαίθα ἴῃ 
Εμΐὺγεις Ουποονάαποο, Ῥ. 891), δὰ δνοὴ ἰῇ 86 Βοοῖ οὗ 20}; ἱπ ἔδοί, 
ὙὙΒΟΓΘΥ͂ΘΥ ΤΟΘΓΘΠΟΘ 8 πιδάθ (0 ἀδϑί τ Πουΐ φυδγίου. Βενιλδαιν βιδίδ. 
τηοηΐ, ἰ00 (ἴπ ᾿ΐ8 ορϑογνδίϊοῃβ οἡ Ψυάρ. ἱ. 8), ὑβαὶ (18 ρῆγαθθ 18. ΟἹ]Υ 
υ864 ἴπ οΘοπηθχίοη ΠΕ ὑΠ6 Ὀ]οοὰν νγᾶγβ οὗ οχίθγιϊπίϊοῃ τναρϑὰ ὃν (ῃ9 
[8γ86]168 ἀραίπβί {Π6 Οδπδδηϊίοβ, τὴ τ ἰοἢ πὸ ΟΒΟΓ ἯΔΓΒ οδῃ ὉθΘ 
ΘΟΙΏΡΑΓΘΩ͂, ΟΥ δ΄ ΔΩΥ͂ γαῖα ΟἿΪΥῪ ἷπ οοπποχίοῃ τὶὶ ἢ ναγβ 086 οὐαὶ ἐν 
ὈτγοῦρὮΐ ἴο ταϊπα μο86 οὗ [886 (ἰδπδαπίίθβ,᾽" 18 ββονγῃ ἴο θ6 ΘΙΤΌΠΘΟΙΙΒ. ὈΥ 
900 1. 1δ, ἀπά πιοτὸ οἰθαυν 811}} Ὁγ θαΐ, χχ. 18, μεσ Μοβεβ ρίνεϑ 
ογᾶδσβ ἐμιαΐ ἴῃ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ νγδ 1", Ποὺ ΠΙΘΓΘΙΥ ἴῃ {Π086 παροὰ ἴῃ Οδηδϑῇ, ὙΥΠΘΏΘΥΘΓ 
ἃ ἴον, ΜὨϊοῆ Δα οἤογοα γχγϑββίδῃςθ, βῃουά Ὧθ ἰβδίκθη, 4}1 (86 τωδῖθϑ 
τ6ΓΘ ὑὸ 86 βηαϊἐύδῃ υυἱ!Β (80 θᾶάρο οὗ {86 ϑινογᾶ, τ 1 }δὺ (Π6 ποιηθη δηὰ 
ΟΕ Ιἄτθη, ὑμ6 οδί116 δῃὰ 411} (πΠ6 ροοᾶβ ἴπ {86 εἶιγ, 6 Γο ἰο ὃ6 τοίδ πὰ 
88 Ὀοοῖγ, Ηδηοθ [86 ΘΧΡγοβδῖοη ἀθηοίθϑ, ποὺ ἃ ογαοὶ δχίθγπι δι ηρ, 
ν8ν, Ραϊ δραγίηρ οἰαισλίεν υυἱἱλ δε διρογα. 

1 
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ΔΙῸ ϑροΐϑῃ οὗ ἴπ οἤδρ. ἰ,. 18, [Π686 πιυβὲ 6 ἱποϊυάοά ἴῃ ᾿ΥἼΜ. 
τ νη - 9 -ὩΝ σϑηποῦ τηθϑῇ ΠΟ σοοάδβ, ἴον οὔ [Ππ686 ΠΥ οου]Ἱά 

ποί ΡΟΒΒΙΡΙΥ (6 Κ6 ἸΩΟΥΤῸ ἰδη Θϑο ἢ ῬΘΥΒΟῚ τγᾶ8 40]6 ἴο ΟΔΙΤῪ ὙΠ} 
ἢ ; [δ δου θην ἀσποῖαβ αἰΐ ισλο δοίοπσοα ἰο ὧδν, ἐμαὶ 18, 411 [ῃ6 
ῬΘΙΒΟΠ8 0 σοηδει τι οα ΠΟΣῚ Πουβο ΠΟ ]ά. πε - 9 αἷΐ λθν 

απιὶζῖθ8, ἐ.6.,) 41} ὙΠΟ ογο σοἰαῖθα ἴοὸ Ἐαμαὺ, ΒΕΥ Ὀγοῖθοτθ δπά 
Βἰβίθσβ, ἃΠα αἷβο {ΠῸῚ} ἔΆτ1}1685 (ΟΡ. 1]. 18.) ἘἙΎοΙῃ νυν. 22, 
28, ΟἸογίσιιδ ἢὰ8 ἀγανη [Π 6 ὙΘΥῪ σογγθοῖ ᾿Πθγθποθ {Ππᾶΐ, ἃ8. ἐῃ6 
Πουβο οὗ βδαπμαὺ νγαὰβ δα} ἀραϊπδῦ {π6 οἷ ὑ͵8}} ἴῃ βαςοῖ ἃ 
ἸΏΔΏΠΘΥ 88 ΡΑΥΌΪΥ (Ὁ τοδί ὍρΡοη 1ὑ (οΠΔρ. ἱϊ. 18), [παῦ ρατί οὗ 1Π6 
γν4}] τυ ΠΟ ἢ δαρρογίθα Ποῦ ἤοῦβθ σπηοΐῦ ἤᾶνα [Ἀ]16Π δοηρ νὴ 
186 τοδί, οἴμογυγβθ, σῇ [Π6 νν4}} σνίηρ ταῦ) πὸ οπα που] 
νΘηΐαΓΘ [0 δίδυ ἴῃ {π6 ἢοιδβο.ἷ---- ) ῪΡΤΙΣ ἡ απὰ λον ἰοὲ ἰἄθηι 

δοΐονδ ἰλ6 σαπιρ ο 16γαοἶ ὁπ {λι6 οιἐδ46 (ποῖ ουΐδι46 {Π6 οἷν ἴῃ ἐπ 6 
Ἰ5γδθ "15 οαπηρ, 88 Τιολαοῖϊβ, 7)αἰδό, ἀμα 726 6867 ΤΟΏΡῚΥ τοη- 
ἀον 1). “ΤΠ Ϊ8 τγᾶ8 ἀοηθ ἴῃ ΟΥΔΟΡ {πᾶ δνογυῃηρ τὶρῆὶ ΡῈ 
Ῥοσίοσμηδα {6}, νυ] ἢ νγ88 ὩΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο δὲ ἐπίῃ ἴο αὐγ6}} ἰὴ {116 
τη 80 οὗ [π6 18γδϑ 68. (οὖ. ϑοληιάξ.) “ΒῸΓ 10 νγὰβ ποῖ ἰδν- 
0}, δἀβ ᾿ἰοδβδοπηνῶζ θ᾽, “' [ῸΓ ταα]68 0 ὙΟΥΓΘ τἰποϊ ΓΟ Π]οἶσ6 4, ΟΥ̓ 
ἴὉΓ ἔδιηδ]ο8 γῆ Ππδὰ ποῖ πγδάθ ἃ ρυδ]ὶς ργοίθβϑίοη οὗ ἔπ “ον 5ἢ 
ΓΘ] ΙΡΊΟΠ, 0 Θη ΟΣ ἐδ 6 οατηρ, Ὑ ΠΙΟἢ τνᾶ8 δἰνναυβ ἴο Ὀ6 Τοραγάθα 88 
βδογοα, Ὀϑοδθβο ἴῃ {Π6 τηϊά 80 οὗ [Ὁ [Π6 ΒΌρΡΓοπια [οἱ ἐγ ἀγοὶὲ ἴῃ {110 
ΑΥΪΚ, 85 'ἴπ ἃ Κὶπα οὗ ραϊδςθ." ΤὨ]8 ᾿ΘΠΙΡΟΓΑΓῪ βορδγαίίοῃ, ἤονν- 
Θυον, οἵ ΒΔ δπα ΠΟΥ γϑ Δί] 08 ννὰ8 ΔυΤδἢ ροα ποῖ ΤΏ ΘΓΘΪΥ ὈΘοδυβ0 
[Π6 1Βγϑθ 1168 γουὰ ἤανθ θθθη ἀ6Ά]6α ὈΥ Ἰπίοσοουγβο ψ ἢ {Π6π|, 
Ὀαΐ ΤΏΟΥΘ ΘΒρΡΘΟΙΔΙΠΥ ἴῸΥ ἴΠ6 σοοα οὗ Βδηδὺ ἃπα ΠΟΥ ΓΆΠΏΪΥ, τγἢο 
ὍΘΙΘ {ππ8 10 ὃ6 ἱπάμπορά ἴο ἰᾶαὺ 85146 {Π6]ν ΟΥΤΩΘΣΡ θαι ΒΘ ]8ἢ 
τ066 οὗ ἴδ. “ὁ ΕῸΣ 1 πὸ Πα Ὀδοη δαάμπἰθα δῇ οποθ, δηὰ πδα 
τοϊησὶοἀ τ] ἢ [Π6 ρΘορ]6 πιτποαυΐ ἀἸ801 ποῖοι, ἐμΠ6 . σου ργΟΌΔΌΪΥ 
ΠΡΟΣ ἤανα ὈδοοτΘ οοΟηβοίϊουβ οὗ {ΠοὶΣ οὐ ΠΏΡΟΤΙΥ, Ὀαΐ ἴῃ σοη- 
ΒοαῦΘΏΟΘ οὗὨ {Π|8 ἤᾶνο δοίι δ! θθθη σΟΠΗγηϊθά ἴῃ ἢ. Βαΐ πονῦν, 
ἤθη ΠΟῪ ΟΓΘ Ρ]δοοα ἀρατγὶ ἰεϑὺ {Π6 Γεϑὲ βῃοι ]α Ὀ6 ἰηΐδθοίθα ὈΥῪ 
οοῃίδος ψ 10} τ[ἄθ.ι, 19 ΥΘΙῪ 8 ατὴθ νϊοἢ ὑπ 6 Ὺ ἴδ] Ὁ τηϊσῃς ἀγρθ 

1 Ὑ7ο οδπῃοΐ οὗ οουγβ6 ἰηΐον ΠπΌπὶ (818 (δὲ ΒΕ ΔΉ ΔΒ Βοῦβθ γ88 βραγοὰ 
ψ θδη ἐδ οἰ νγ88 ἀοβίτογοὰ Ὁ ἦτο. ᾿Δπὰ {πογοίοτο θα ἰγανθ] 16 8 
οὗ {π6 πιά 4]6 δρθ8 ρσγοίοπα (δαὶ {ποὺ ἔουπά ἐμὸ μοῦβο 580}}} βίδπάϊηρ, 
γγ6 τηυδὲ βοῖ {818 ἀονγῃ 88 0η6 οὗἉὨ [86 ΤηΔ ΠΥ ἀο] βῖοηβ π 8]Οἢ 6 γῸ Κορὶ 
Αἰΐνα ἴοσ οδῃςασίθθ ΟΥ̓ ῥ'ουβ βυρογϑιοη ἰῃ [86 ΗοΪΥ [μ6πά. 
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ἰμθηὶ ἴο ἃ ἐγ σοηνουβί οι." (Οαἰυϊη.) 448 800} ἃ8 [18 δηἀ τῦ88 
ΔΗΒΥνΟΓΘά, ΠΟΥ τόσα δαηγ θα ἰηῦο {116 ϑοσίοἰν οὗ [5γ86] (ν. 28.) 

Υ. 24 8εᾳ. Αἴϊοῦ [06 πῃ ἂπὰ οδί]α δά Ὀθθη ΚΙ, δηὰ 
Βδμαῦ γγα8 Ρ]Δοθα ἴῃ βαίθευ 88 γ08]}] ἃ8 Ὦ6Γ σ δι] 018, [Π6 ΟἸΕΥ νγαβ 
δεῖ Οἡ ἢγο, δἀηἀ δνϑῖυ ἰπἰηρ ἴῃ 1Ὁ οομϑαυμηθά, οχοθρὺ [116 ΒΙ͵ν 8 σ δπὰ 
ρο]ά ἀπά ἰδ ν6886}58 οἵ ἴσοῦ δῃὰ σορρὸῦ ΨὨΪο τνογα ραΐ ἰπίο {Π|6 
ΚἸΘΑΒΌΤΥ οὗ [Π6 ἐΑὈΘΓΏ86]9.--- ΤῊ ἀοβοσιρίίοη οὗ [6 ἀδβίγ οι. ΟΥ 
Ὀυγηΐηρσ οἵ «}6γίοϊο 18 βαΪ 4 Ὀγ 12.886 (ρ. 102) ἀπά 2)6 Ἡρέξθ 
(ΕἸπ]οιταηρ Ρῥ. 252) ἴο 6 ὀχασρογαῖθα, ὑθοδῦβθ {Π|6 οἱδγ 18 ΒρόΚϑη 
οὗ ἀρσαΐῃ ἴῃ “υάροβ ἱ. 10, ἀηὰ 11. 18 ; θαῦ [6 δαῖμον οὔ {πὸ Ἀ1:6- 
φοίϊοαὶ Πανπαφοοῖ (11. ρ. 45) Πᾶ5 βΒῃοννη [πᾶῇ [Π6 ἢγβί ραββαρθ ἀ068 
ποῖ ΘὑΘἢ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘ ἴΠ6 οχίβίθησο οἵ ἴδ ἴοτνῃ, Μ}115ὲ 4}} {πᾶΐ 
ΟΔΠ ΡΟΒΒΙΟΪΥ Ὀ6 ἰηΐογτοα ἰτοτ {Π|6 ΒΘΟΟ Πα 18 πδ΄ 1 ἢδΔα Ὀθθπ 
ΓΘΌΘΪ  αὔον 115 ἀοδίγαοίίοη. ΤῊΘ οαρίαγα οὗὨ [6 ΟΕ οὗἁ ρα]π)- 
ἴγθθϑ ὈΥ {π6 Μοδυϊ 65 ( πᾶροβ 11}. 18) οσουγτοα δἱ ᾿θαβῦ βιχίυ 
ΥΘΑΥΒ αἰϊοῦ [Ὁ δὰ Ὀδθὴ Ὀυτηθα Ὀγ «βῆ; ἈΠα ΒΙΧΙῪ ὙΘΆΓΒ 18 
ΤΏΟΣΟ ἔπη 5} ΠΟΙ ἢ [ΟΣ (6 γα] ησ οὗ ἃ ΟἸΥ τυ ςἢ [88 Ὀθ6ῃ 
οοηϑαϊηθά.---, 25. ΤΊ νΥϊοσ Ππαὰ τηϑημοηθα [Π6 τοδοὰθ οὗ 
ΒΔ ἔτοπι [ἢ 6 ἀθιμο 564 οἰζν, Ὀαΐ Δα ποΐ γοῖ δίαἰοά {ῃδἰ 8118 
ΤΟΙ ΔΙ αἰϊνθ. Τ]}}8 ἢθ 4068 ἴῃ ν. 25, ἴῃ οὐὔίθν {ΠῚ ἢ6 πᾶν 
{Ππ8 Βιιονν {πᾶ} 4] {Π6 σοτητηδη (5 οὔ  οβίαα (ν. 17 564.) γγϑγα Ἅ}]ΥῪ 
οὐογοά, ἀπε Ὀτηρ [16 παγγαῖνο ἴο ἃ οἶἴοββ.: Ἅηὦ 8}ι6 ἀισοὶξ ἴν ἐδ 
πιϊάδέ ΟΥ ]ϑγαεῖ τριίο (λὶ8 ἀαψν. ἘΎΟΠΙ {Π|15 10 [0]]ονν8 {πᾶὲ {Π6 πᾶῦ- 
Γαϊνα γγἃ8 τη ἀυτιησ {Π|6ὸ ᾿Ποέη6 οἵ ἔαμαῦ, ἀπά {πογθίοσο 
ποῖ ΥΘΙῪ ἰοηρ ἴον {πὸ δνθηὶ 1186]. αμνϑν ΘΧρ] αἰ 8 {ΠῸ6 ρἤΓαβΘ 
ΓΤ ὉΠ Ἣν τ -- ΞΔ 88 τοθδηΐϊησ ἰῃαὶ “(ΠῈΣ ἀοβοθηάϑηΐβ 

οοηίϊηπρα ἴο ἀνγ6}} ἀπιοιιρβὲ {Π|θῖὴ : Ὀαΐ 506 }} δῇ δχρ] η Διο 18 
ΑΙΤΟρσοῦθΠ Ὁ Δ  ΙΓαΓγ.} 

Σ ΤῊϊΘ αλαῦ 15 Θν  ἀδη0ν (86 ϑδῖηδ 88 (86 δοθ8Ὁ πιθηϊοπο ἴῃ [86 
ΘΘΠΘΔΙΟΡῪ οὗ «6808 'π Μαίίμον ἱ. δ, 385 186 τίῖΐο οἵ [86 «6 113} οἰϊεῖ, 
δ πιοη, δπά {ῃ6 πιοίμον οἵ ΒοβζΖ, οὔθ οὗ {π6 δποθϑίογβ οἵ Πανίᾷά. [{ ἰβ 
ἱπἀοοὰ ἰγὰο ὑπαὶ ΤΑεορλψίασί (οα Μαίἢθ.ν) αᾳιδβίϊοπβ {πεῖν ἸΔΘΒΓΥ, 
διὰ αἰ. Οιἰμίλου ἴῃ ἃ “ ἀἰϑδογίαιίοη ὁπ δῆῃαὺ δηά Εδοῖδο" (1π (Π6 
ὉΙΌ] Ομ. Βτοπι. μἰβίογ, ρὮ}}]ο]. {Ππ|60]. οἷ. 111, Ρ. 488) 889 δἀάἀπορά ἴουν 
ΤΟΆΒΟΠΒ ἴῃ ῥγοοῦ οὗ (86 αἰ ογθηοθ θοίνσεθη Π 6 Βασὶοὶ δμδὉ (Ῥαάβ) δπὰ 
1Π6 τηοίμον οὗ ΒοδΖ (Ῥαχάβ) ; θαΐ ἸΡοΐΓ (ευγν. ΡΒ11ο]. δὲ. οτἱτ. ἴῃ Με. 
1. δ) ἢ.88 Βῆονγῃ {86 ᾿πβ Ποἴθ ΠΟΥ οὗὨ [Π686 ΓΘΘΒΟΏΒ ἰοὸ 6ϑίδὈ 18ῃ ἢῖ8 ροϊηί. 
Ἴπο οὗ ἰδ δῖ αγσμπιεηία ὁ βἰἰοηϊίο; ἰὯΘ (υἰτὰ 18 οαπαθα οα {ῃ8 
ΘΒ τοποΪορίοαὶ ἀ ΠΟΌΪ 168, ἀγϑίπρ ἔγοπι [86 ἴδοί (Παὶ βδίτηοι δὰ Εδῆδὺ 
πιυδὲ βανθ Ὀδθη ἴοο οἷά ἴο ὃὉ6 ἰδ ραγοπίβ οὗ ΒοδζΖ, δὲ {86 {ἶἰπι6 ἤθη ἢθ 
88 ῬΟΓΏ, βη06. [8 158. τηρηἱοποα δοὴ ἰῃ Εμτῃ ἵν. 20 864.) δπὰ 1 ΟἾγ. 
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ΥὟ. 26. [π ογάον [ἰαΐ [16 ἀοδίσιοοη οὔ Φουίοῃο πρὶ ὮὈθ 8 
Ῥογρϑίμαὶ πιϑιμουαὶ οἵ {πΠ6 ρόνοῦ δπὰ Ἰυβίϊοο οὗ (ἀοά, οβῆυα 
σοι ροοά ἴμ6 θη ὈΥ͂ ῥγοπουῃοίηρ ἴΠ6 Δα] υγαϊίοη : ““ Οατβοά Ὀ6 
{Π6 πηδῃ Ὀοΐοτθ ἴπ6 Πωοτὰ {πΠᾶὶ τίβϑῖ ἂρ δπα Ὀυ ]ἀθιἢ 1118 ΟἹ 
δ) γΊοἾιο : Ὧ6 5}.4}} Ιᾶν {π6 Του πάδίϊου ὑμογθοῦ δὲ {Π6 οοβὲ οὗ ἢ18 
ἢγϑί- θοττ,, ἃπα 8θὲ ἂρ {π6 σαίαβ οὗ 10 δ {Π6 οοβὲ οὗ ἢϊ8 γουῃρεδβὶ 
800. 4533 ὅι λ γδίσδονη, ἰ.6.) αἱ ἴΠ6 οοβὶ οὗ ἢΐ8 18. ἃ. ἀ6- 

ποία8 {16 ρτῖοβ αὖ νοῦ δηγιβίηρ ἰβ ργοσυγοα (866 ΠΕ σαϊά, Τιθ τ. 
Ρ. 418). Μοβὲ σοπιπηθηἰδίουβ ΒΌΡροβα ἴΠ6 Δα]γα οη ἴο τηθδῃ 
{πὲ [6 ὈῈ] 6. οὐἁἨ (Π6 ΤΥ πουϊὰ βυ Εθν {Π6 1088 οὐ 411 ἢ18. 6}}}}- 
ἄγθῃ ἔγοτη ἔπ6 οἱ ἀθϑί ἴο 1πηΠ6 γοπηροβί ἴῃ σομποχίοῃ ΠὮ 118 τοβίο- 

1. 11, 828 θϑίηρ' ΟὨΪΥ ὕνο ροπουδίϊοπα σοιηονθα ἔτοιῃ Παυτ; 8 ΓΘΆΒΟΩ 
γΒΙΟἢ Τρ ἤανΘ ΒΟ01η6 [ΌΓΟΘ ἢ ἴΠ6 ΡΌΠΘΔΙΟΡ 68 ΔἸσαγϑ οοπίδιηρα {86 
ΠΟ] οὗ {Π6 ρσϑηθγαίΐοηβι ΤῈ ἐοατίἢ, τ ΒΙΟἢ 18 (86 τηοβὲ 9] Δ11810]6, 15 
{πᾶ [ἢ6 Ὡδη68 ἃτ αἰ ἔογοηΐ, ἰδὲ οὐ 16 παῦοί Εδθδὺ Ὀοϊηρ νει ἔθη, 
Ῥαάβ, ὈοΐΒ ἴῃ ἴι6 ϑδορίαδρίηνς νογβίοη οὗ ἴμ6 ΒοοΚ οὗ Φοβῆιυδ, δῃηά 8180 
ἴῃ ΗΘ}. χὶ. 81 δηᾶ ψδπι68β ἰϊ. 25, {πδὶ οὗἨἁ {π8 πιοίμον οὔ ΒοδζΖ, οη [ἢ 68 
σΟΠίΓΑΤΥ, ἰη Μδίίῃ. 1. 15, Ἱραχάβε Βυΐ {18 18 ἀορτγῖνοά οΥ̓ 811 ἴογοθ ὮὉγΓ 
{86 ἔδεί {πὶ Ψοβαρδτϑ αἱ πταγ8 Βρθϑκβ οὔ ὑπ ματὶοί ΠδθΔΡ 88 ἡ 'Ραχάβη. 
ΤῊ Ἰἀθη Εν οὐἉ ὑμ6 ἴννο πϑῖηθ8, ἱμοσγϑίογθ, οδηποί 06 ἀουλίαα, οβρβοῖδ! !ν 
θη τὸ ἰδῖζο ἱπίο δοοουπί, {πᾶ ὑπ ΟὨΪΥ νγοσηθη τηθηἰϊοπθα ἴῃ [6 
ΒΟΠΟΔΙΟΡῪ οὗὨ “6818 8.6 βυσἢ 88 ΘΓ το πονηρά ἴῃ (ἢ9 Εἰβίογυ οὗἉ [5786], 
'δη ἃ {Πδῖ, ψ ἢ1|8ὲ (Π6 Παγὶοῦ ΒΔΗΔὉ τῦῶβ ὑπαουίθα] 7 ομθ οὗ ἔδθ86, πῸ 
οἶοῦ πνοιηδῃ οὗἉ [ἢ 8816 ὩΔΙῺΘ 18 ΔΠῪ ΠΘΓΘ Βροῖκθη οἵ ἴῃ {μ6 Ο]α Τοβία- 
πιρηί. ΤΏ μοβι δἰΐοῃ τ ΪΟἢ Ὧ88 ὈΘΘη βθονγῃ [0 δάιηϊ ἐμαὶ {μ6 Ὠασὶοὶ 
ΒΑΠΔΌ δπᾶ 6 τροίμον οὗὁἩ ΒοδΖ ὑοῦ ἴῃ} 6 βϑιθ, ἢ88, πὸ ἀοιϊῖ, δυΐίβθῃ 
ἔγοπι {πὸ ἔδο]πρ τ] οἢ ἱπάυςοα (Π6 ΟΠ δ] ἄθδηβ ἴο οἤδηρο (86 ἴΌΣΠΙΟΓ 
ἰηΐο [Π6 Ὠοβέθ688 οὗ δὴ ᾿ηπ, νυἱΖ., 86 οδδιοθ ἰδίθη δἰ ἤοὺ ἀἰββοποῦγσδ]θ 
τηοᾶδ οὗ ᾿ἴ6, Βυΐ “έγοπια (οη Μαίίμον) [.Δ8 πιδάθ ρου ἰμΐβ ροϊπὺ [ἢ 6 
[Ὁ]]οινίηρ; 8 ὙἸΚῖπρ Τοιηδ 8, ὁ [ἢ ροηθδίορία βαϊ νδίουϑ π0}}18 Βα ποΙ ἈΓΌΙΗ 
ΔΒΒΌΙΠΙΓαΓ τ ΠΙΘΓτη, Β6α 686 α1188 Βογρέιγα γοργο ποηα , αὖ αἱ ΡτΟΡίΟΡ 
Ῥοοοδίοσεβ νοποῦαί, ἀθ Ῥδοοδίουι θυ8 ὨΔΒΟΘῺΒ ΟἸΩΠΙ ;ΠῚ Ῥοοσϑία ἀσογοί. 
Ι͂ἢ ἰδθ ροΠΟΔΙΟΡῪ οὗ Πδνιά, πὸ τθηἰίοη 18 τη866 οὗἨὨ ἔΔἢ Δ, οἰἰ πο Σ ἴῃ 
Ευὰ ἱν. 20 8β6α..) ΟΥ 1 ΟἸν. 1. 11 8644.) ἀπὰ ἔτοτὴ (δ18, γί ζζδοδα (οη 
Μαιπθν), δὰ Μαυγον (ου «088 8) δαᾶνθ ᾿ηΐεστοὰ (Πδὲ Μαΐου [ο]- 
Ἰοννϑᾶ βοὴ ἰγδάϊίου οὐ ἀουδία] δα ποτ γ. ΘᾳΟἢ δπ ᾿ἱπίδγοησθ, μον - 
Θσοσ, σου οἷν 6 ρ͵δυϑ1:0]9 17 Μαιπον δα ἐβκϑη [ἷ8 ΡΘΠΘΑΙΟΡΎ οὗ 
«6588 ἔτοπι {πΠ6 ΟἸὰ Ταβίϑδιηθηί, απὰ {π18 88 δου άθη!} ν οὶ Ὀδθῃ ἀΟηΘ. 
--Ι βιν, τ1π0 ἰἰβίοτοδὶ νου οὗὁ (86 ξοΠΟΔΙΟΡῪ οὗ «6808 π᾿ 86 
ἀοβροὶ οὗ Μαίίονν 185. ὯῸ πιοῦθ αβδοίθα ὈΥ͂ {Π6 βίδίθιηθηΐ τηδάθ ὈΥ ἃ 
Ταϊτηυδιβί, ἰο ἰῃ6 οδεοὶ (ῃδί ΒΔ. Δ τ᾽ 88 τηδττιθα ἴο 7οβυδ (860 Ζίσλί- 
Ἰοοί, ἴον. Βθῦν. δὰ Μαί. ἱ. ὅ), ἔβδδῃὰ ὈῪ [860 τοβί οὗ (86 ρτουπα]θβα 
ἴΔ0168, τοϊδίϑα ὃν Ἰδίοσ ΒδθὈη8 ἢ τοΐδγθηοθ ἴο (86 νοπιδῃ, (0 τ ΒΟΤα 
(86 ἰβίογυ δαΐοσθ 8 88 ρίνϑῃ βυοἢ τοῦοννη. (ΕΓ δὴ δοοουπίὶ οὗὨ [8680 
[ΔΌΪ65, 866 Ζϊσλίξοοῖ, αἱ βαρτγα, Ἡγείοἰείη, Νὸν Τεβί. δὰ Μαδίῃ. 1. ὅ, ἀπά 
λΙειβοίλεη, Ν. Τοϑὶ. οκ Ταϊυά. ᾿1πϑιτ. Ρ. 40 864). 
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ταῦοη. ϑοῦ. δοληνί, Οἰφνίοιδ, ἀπὰ τ6 δαίμοῦ οἵ (μ6 Τἰτοσοίοαϊ 
Ἡαπάδοοκ, βιαπιὰ αἰοῃθ ἴῃ ἐποὶν ορίπῖοι {Παὺ ΟΠΥ (Π6 οἰ οβὲ δηά 
γουῃροβύ 810 Ἰη θη 6, 48 Ὀεϊηρ᾽ [116 τηοϑὲ να]πθα δηὰ ἀθασ. Βαΐξ 
[ἢ ΦΟΓΤΊΏΘΙ ΟΧΡΙ Δηδίϊοη 18 νυ  ἀΘὨΓΥ͂ ΤΠΟΥΘ ἰῇ ΠΑΓΙΩΟΩΥ ΜῈ 180 
Ρορθῦςο-Τ ὉΠ πιο 8] βέγ]6 οὔ 8 δα] γαίίοι, 85 1ὑ 15 ομαγαοίοσιβιὶς οὗ 
[818 86γ]6 ἴο βϑϊθοὶ σοσίδιῃ ραγίϑ,), ἴῃ οὐὔάδὺ ὈΥ {Π6 ρδγδ)] δ] βτα οὗ 
16 αἰ ΤΟΙ ΤΠ ὈΘΓΒ ἴ0 ΟΧΡΓΘ58 ἔπ6 γΠ0186θ.ἀ. ΤΠ6 8) ΓΑΙΊΟἢ 18 
ΤΟ ΠοΓΘα ὙΘΓῪ ᾿πϑρ1ἃ ὈΥ [6 Ῥδγαρῃγαβο οὗ Οἰδνίσιϑ: “Ἰοῦς [6 
σοι θῃοοιλθηΐ δηά ἐογιηϊηδίίοι οἵ [ἢ 8016 αϑἴδιγ 6 δββοοϊαιθα 
ΜΙ 186 ρτοδίοϑί τηϊβίογί 68. ὙΤὩΠο ταὶ! Ο} 8}18[8 ΡῸ 81}}} ἔχ 6 Υ, 
Δα ΘἸΠ 6 ΠΘΠΥ Αἰ ορσϑίθοῦ ἐμαὶ «΄οϑῆια αἰἱξογϑα βθς ἢ δῇ δα]αγα- 
ἰοη (Π1α886}, οΥ χυσδβίίοῃ 118 ανὶπρ Ὀθθη υἰΐεγοα ἴῃ [6 ἴΌΓΠὰ 
σίνοη ποῖ (Ραιμίυ8, {Π6 Εἰ ποσοίίοαὶ Παπάδοοϊ, Μαμνον, υ. Πωρησονκὸ 
Ρ- 680, ἀπὰ οἰογ8). Ηδηοο δακίμδ (ρ. 162 844.) ταραγὰβ [86 
ΜΓ ΟΓ8 ἡΓΤΥ ΠΝ ΓΣΕΓῚ ὝΥΤΤ ΓΝ 88 ἃ ρ[ο88, ἀπ ἴΠ|0 ςοποϊυάϊην 

εἴατιθοβ οὔ ἐῃ8 γϑσβθ 85 8Π ἱπίογροίαεΐοη πλ866 ΔἿοΥ ἴπ6 συγβ6 ἢδά 
(Δ Κοη οἴἶβοῖ 'η (ἢ6 τοῖσρῃ οὗ Αδῦ, δπὰ ἰπϑοσίθα ἰπ ΘΟμΒΘ] θη 60 
οὔθ ονθηῖ. αωνδ' ἀοθβ ἠοῖ δάορί {8 ορὶ πίοπ, Ὀὰαΐϊ 1ῃ {Π0 
Ὀΐδςβ οὗ 11 ἀββαπηββ {πὶ {Π6 δαῖμον οὗ [π6 θοῸΚ οὗ “οβῆπα, τ ῃὸ 

ἴῃ Ἦ18 ΥἹΘῪ ὙΓΟΙΘ δῇ ἃ ἰαίθ ρογῖοά, δχίγαοϊβα {116 ουσβθ ἕγοϊῃ δῇ 
ΔηοΙθηΐ βοηρ ΡΟΟΪΚ, ρυ Δ ΌΪΥ 1ῃ6 δορλθν Πια)γαδοδαν, τα Π]οπθα ἴῃ 
σἤδΡ. χ. 18. ϑὅ':ὑ σῇ δη δββυμπηρίϊοη, ΠονΘΥΟΓ, 18 [ϑὺ 48 σΥΟΌΠ 1689 
8ἃ8 ἴπ6 οΟΥΤ ρίΐοη οὗ (Π6 ἰοχὶ, οὗ νος αιίμδ Βρθακβ.0 ΤΠ 
ΓὨγ Πγ108] ἔοσια οὗ [06 ουγβα 4068 ποῖ ἰῃ [Π6 ἰοαβῦ ἱπαϊοδίθ {ἢ18. 
ΕῸΓ ΨΠΟ 18 1ὴ ἃ ροβιοη ἴο ρον [πδὶ οβϑῆσα Ἵδηποῖ πᾶν ῥτῸ- 
πουπορά {86 ουγ86 ἴῃ ογὰ8 ΓΙ ΠΥ ἀτταηροα 5 ΤΠ τοδὶ 
στουπά, πονγονοῦ, οὐ [π6 οδ]θοϊϊοηβ τηδάθ ὈΥ {6 γδϊίοῃ δ  ἰϑί8. ἴὸ 
[Π6 ἰϑέοτοα] γα ἢ οὗ [πΠ6 σϑσβα Ὀθίοσθ 8, 18 ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ ΤΠ 
ἀορτηδίϊοαὶ ἀθοϊδίοη, {πᾶὶ ὯῸ ΡΓΟΡΏΘΟΥ͂ ο8ῃ ΘΥΟΣ ἤδᾶῦθ Ὀθθῃ 
ἀοἸνογοά, δημα ἐπογοίοσθ ἐμαΐ πὸ οὔγ8θ δὴ ἤϑῦθ Ὀθθὴ ῥ͵Ὸ- 
πουῃορὰ ὈΥ «“οϑῆυα, 8πα (]8]]16ἀ Ὀγ ΟΟα βοῖὴβ οδῃΐυσὶθβ δἴοι- 
ὙγαΣ 8. ΤῸ δ506]} ἃ ῥχο)υἀϊορα ἀθοϊϑου οΟΥἰοἶδπη οδηηοὶ [ῸΓ ἃ 
τηοιηθηΐ ἰἰϑέθη, ψτπουΐϊ οραϑῖπρ ἸΏ σΟΠΒΘΑΈΘΙΟΘ ἴο 6 ΟΥ̓ ]οἾ8ηι δὲ 
811. Αἡ αἰϊοιηρὲ [88 σοσίδι εἶν Ὀθθη τηϑάθ ἴο σοησ68] {18 ἔοτο- 
θοη6 οοΟποϊ βίο ὈΥ ἴΠ6 ᾿πἰχτοἀποίίοῃ οὗ ποῖ ΟΣ σθαδοη ΠΥ «08]188 
οδπηοῦ Ὦδνα ργοπουπορὰ {ἢ} οὐ Ὑ86 οἡ {Π6 του] άϊησ οὗ «“6γῖοθο, 
ΠδΙΉΟΪΥ, {πᾶς τα ἤπα ἔτοτη «πα ρθ8 1]. 18 δηὰ 23 ὅδῃι. χ. ὅ {πδὶ 
{86 οἱἵγ νγᾶβ 1Π6ῃ ἀραῖῃ ἱπῃ δ (64, ἀπά ἐπογθίοσα ῃ84 θθθη δἰγοδαν 
Ροῦα. Βαϊ ὁνοη Μαιγεν σοῃβιἀογα {(ἢ18 ἀγρυτηθηξ ἴοο ᾿θ8 Κ 
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ἴο Ὀ6 τοροδαίθά, ΤΠ)6 θαυ θοῦ Θχροβιοῦβ ἈΠΑΠΙΠΩΟΌΒΙΥ ἄρτθθ ὑπαὶ 
ΓΔ 068 ποῦ τηϑδῃ ἴο ὀμέά οηΪγ, Ὀαΐ 18 πβθα ἴο ἀϑῃοίθ ὑπὸ ἠογέξ- 

οαιίοπ οὗ ἃ οἷν ὈοΓὰ ἰπ Ηθῦγον ἀπά ὥὄγτσϊας, 6.5. 1 Κὶηρδ χν. 
11: 2 ΟἾ ν᾿ χὶ. ὅ, 6, χὶν. θ (866 πολαοίϊθ, Βρρὶ]. Ρ. 190, διὰ 
Οεϑοπῖι, ΤἼι68. 1. 21ὅ). Απά [ζ ἴδ δυϊαθηΐς {παῦ ἴῃ Π0 ῬΓθβθηῖ 
Ἰηβίδῃο6 “«} ἀθηοίθβ {Π6 τγϑδίογαίίοῃ οὗἉ ὁ“ ουΐοϊο 88 ἃ ΟΓΈΓ 88, ΟΣ 

186 δγθοιίοῃ οὐ [π8 νγ8}18 οὐ {Π6 οἱἵγ, Ὀοΐΐι Ὀδοαῦδβα Ὁ 18 ποῦ ΏΘΓΟΙΥ 
8 ΠΌΘΟΥ οὗἨ Ὠουδο8 Ὁ] 8146 ὮΥ͂ 8146 το ἢ οοηϑε 6 ἃ Οἰἰγ, 
Ραΐ [86 ἔοΥπιδίοη οὗἨ [Π680 ΠΟῦ868, ΟΥ̓ τηθ8η8 οὗἩ ἃ ν8]], ἰπΐο ἃ 
σοπηρᾶςού Δηα 13οἰαἰοα νγἢο]6 ; δῃὰ α8ο Ὀθοδιβα οβἤαδ ἢ ΠΊ56] Ὁ, 
ἴῃ ἴπ6 σοποϊθαΐηρν νγοσὰ8. οἵ ἴΠ6 οὐυγδα, ασΠΟΥ ἀθ θη 68 "72 ὉΥ͂ 

ΠΕΡῚ ἅπά ἜΝ ΆΡΩ, δ. ΕΓ {Π6 δγθοίίοῃ οἵ ἃ οογίαϊῃ ΠΌΤΩΡΟΓ 

οὔ βοῦβεβ ἰπ ἃ ρῖνϑῃ ὈΪδοθ 18 ποῖ ἰαγίησ ἰλ6 ἠοιιπααίζοπ οὔα οἷξν, ἃ 
ὙἸΠαρσα 18 Τοαπάθα πὶ {}18 ΝΑΥ ; δπα σογίδἰ ΠΥ ΠῸ ΟΠ6 ν}}}} βᾶῪ 
ὑπαὶ δρεηρ ὦ ἐἦθ σαΐθ8 ἰδόγθο δι στ θ68 {πΠῸ ρας ηρ ρΡ οὗἉ 1Π6 
ἀοοῦβ οὗ {π6 πουβθ8. ΑΔ ΟἿ Υ τνγ4]], ἴοο, πηυδὺ οχὶδὲ Ὀθίοσο ΟἸΥ͂ 
βαῖθ8 οδῇ ὃδ6 οσϑοϊεή, Βαὶΐ ᾿ξ ἐλθ ὀγδοίίοη οὗ φαΐ68, ΒροΚϑῃ οὗ ἴῃ 
{Π686 Ρ4ΓγΆ1]6] 11 η 68, ἱτ 0 1168 [πὸ σοιρ]θοη οὗ ἴπ6 οἱ Υ̓ νν]], ἱΐ 
[Ό]]ονν8 οὗὁἨ πϑοθβϑιυ ἐμαὶ ἰανῖηρ (6 Τομπααίίομ ἀθηοῖθβ [Π6 σοτη- 
τηθποθιηθηῦ ΟΥ̓ ἰαγίηρ ἴΠ6 ἢγβϑὲ βίοπα οὗ {ΠπῸὸὶ βαῖὴθ οἱ ν)8]].} 
Μογδουοῦ ὑποῦθ 18 γού δῃοίθου ῥγοοῦ {πᾶὶ [16 οὐγβα γγἃ8 ΟἿΪΥῪ 
ΡΙΟΠοτιποθα ἀροη {16 δῃ 80 Βῃου ]α ογϑοῖ τν8}}8 ἀπ α 80 δῃάθϑ- 
γΟΌΓΡ ἰο τπᾶΚ6 «6γοδο πο ἃ ἰογ θα οΟἸΥ, παπλοὶγ, ἐπὶ οβηθ8 
ΒΙτη86 1} 4]1οἱ8 ὁ“) οσῖοῃο, δοῃρ πὴ ΟΥΠΟΓ ἴονδ, ἴο [6 ἐσῖῦ6 οὗ 

Βοη)αταΐῃ (ομδρ. συ. 21),2 πὰ {πᾶὶ ΦοΥΊ ΠῸ τγὰ8 ΒΠΟΥΕΥ δου 
8 ἱπμδ θα ρἷδοο (Φυᾶροβ 1]. 18 ; 2 ὅδῃ. χ. δ), Ὑπογοδβ [ἢ 6 
σαγ86 ἀἸά ποῖ ἴα οἴἶθοοι {1} 1Π|6 γεῖστι οὗ [π6 ἀηροάϊγ Κίπρ ΑΒ ΔΡ, 
ΜΠ πη ἰῃ6 αἰϊοτηρῦ νγἃ8 τηδθ ὈῪ (6 ΒοΙΠ6}16 Ολίοῖ, ἴο ἴοστῃ [ἢ 
ἱπίο ἃ ἰογ θά οἰτγ (860 1 Κίηρβ χνὶ. 84, ἀπ ΤΥ ΟΠ ΘΑ ΣΥ 
οἢ {πᾶ ραᾳ888σ6). [μαϑι}γ, ὰυογηϊοῖς (ἘΛΏ]. 11. 1 Ρ. 42) βαρροτγίβ 
{118 ορίπῖοη οπ {Π6 στουπά ἴπαὶ {μ6 ἔπ πάἀδιηθη!8] ἰάθα οὗ {Ππ6 
ΘΌΓΒΘ 18, {πᾶὺ “( 88 186 ΟἷἿΥ ΒΟ γ88 ΟἼσΘ 80 βίσοηρ ἢ84 Ὀθθῃ 

1 (ἐ Ἐν (86 ἐουπαϊπῷ οἵ α οἰΐῳ,᾽" βᾶγ8 ΔΑολαεὶλο (αἴ Βυρτα), “πο πουἹὰ 
ππαογδίληα πο ἰαγίηρ οὗ {86 Τουπάδεϊοη8 οὗ βοραγαίθ ἤουβοβ ὃ 1{ οδῃ 
ΟὨΪΥ τηθϑῃ δ ἰαγίπρ οὗ ἐδ6 ἢγδὶ βίος οἵ (δ τ 4]}, ἐ.6. {1:0 ΘΟΙΩΠΘΏο06- 
ταθῃΐ οὗ [ουἰ βοδίοη, 88 ἐμ δγϑοίΐοη οὐ {86 ραίθβ 18 ὑπο δηᾶ." 

3 ΤῊΐΒ ραββᾶρθ πδ8 Ὀθθῃ ουθυϊοοκοᾶ Ὀγν Κοπὲρ (αἰ τοϑι. Θὲ πά. ἱ. Ρ. 80 
διὰ ἢ ἢδ8 ὈΘΘῺ ἀγάγῃ ἱπ ΘΟΩΒΟαΌΘΠΟΟ ἱπίο ἱποουγϑοὶ ἀβδου 008 δΔῃ 
ἐῃίβγθπορβ. 



1716. ΟΘΑΡΤΌΒΕ ΟΕ σ5ΕΕΙΓΗΟ. 

ἀοργῖνοα ὈΥ̓͂ ἃ πιῖγ8ο]6 οὗἉ 118 ΤοΥ Ὁ Ποαιοηβ, [Π6 [2116 νν8}18 Βῃῃοι)]ά 
ὭΘΨΘΡ ὑδ ΤΟΌΌ], [πΠδὲ [Π6 ταθιμονα] οὗ {ΠΗ} ονδσίῃσον Ὁ [6 
ΡΟΥΤΟΣ οὗἩἨ ΦΨεῃονδῆ ταϊὶρῃῦ Ὀ6 ρογροίμδ! γ ργοβογνοά," Ηδ αἴ8ὸ 
οἰΐθ8, ἃ8 8 Γαι 8 016 ρ4ΓᾺ}]6], [Π6 ουγβ οὗ Οὐγροόϑιι8 ρχγομῃοπηοθά 
ΟΥ̓ΘΡ ϑίάθπο, κατὰ τῶν τειχούντων πάλιν τὸν τόπον, “Ὠϊοΐ Οοίτως 
αυοίο8 ἴγοπι ϑέγαδο (ΧΙ. 1, 42). 

γν. 21. Τα δοοουπὶ οὗ {μ6 οαρίαγα οὗἉ Ψ6γῖοθο 18 Δρργορσιδίθὶυ 
οἰοβαά Ὀγ ἐπ σϑρμασκ [Π8ϊ “ Θονδῃ νγα8 νυ Πἢ «Ὀ5ῃπ8, Δοοοσάϊηρ 
ἴο [ιἷ8 ῬΓομΐβο (οἷ. 1. ὅ 544.), ἃπ4 {πὲ {}|18 τιλγδου]οι5 888, βίϑ ποθ 
ἔγοιῃ π6 Ἰωοσὰ οαιβοαά ἢἷ8 ἔπη ἴο βργοδά {ῃπγοῦρσῇ ὑπ6 ψγ 8016 
ἰαπά. βοῇ ἃ σϑηγαῦὶς ἀο68 ποῖ, 85 23|αλ0} 67 ΒΌΡΡΟΒοβ, οοπίδϊῃ ἃ 
“ Παιοσηρ δπὰ ρδηορυτίο!᾽" βθηΐθησθ, ἱπαϊοδῦνα οὗ ἃ ἰδίθυ 
ΔῸΓΠΟΥΒΕΙΡ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ὙΠ. 

ΑΟΒΗΑΝ᾿Β ΤΗΕΕῚ ὈΙΒΟΟΥΕΒΕΡ ΑΝῸ ΡΟΝΙΒΗΕΡ. 

“Αἱ Φοείοϊιο,  ϑῆονδι μδὰ 7υϑὶ βῆονγῃ Δ: τ86 1} ἴο θ6 τῃϑγοϊα]. 
Αἱ ΑἹ, Β6 πιαρῃ θεά ἢ πι561} 8 [6 1.88 ὁη6, γῆ Ὑ7}}} ποῖ δ]]οῦν 
[18 ἰατνβ ἴο Ὅ6 Ὀγόΐκθη ἢ πηραηὶγ." (Πἀυογηϊοῖ, ἘλΆ]. 11,1, 

. 40). 
᾿ Ὗ. 1. Νοινιῃβίαπαϊηρσ “ ο5ῃι8᾽8 τνασηιηρ (οἶ.. ΥἹἱ. 18) Αςἤδη, 
ἃ. ΤῊΘΙΏΒΟΓ οὗὨ τΠ6 ἐγῖδα οἵ “πάδἢ, δα Δ Κ6ὴ βοιια οὗ {Ππ6 {πὶπρ8 
ΜΠΙΟΙ γ το Ἰαἱὰ πάθον ἴΠ6 ΌὈΔη, ἀπά ἴῃπ8 δὰ Ὀγουρῇς ἴπ6 Ὀδη 
ΠΡΟῚ {Π6 ὙΠ0]6 οδπῃρ οὗ 5Γ86].---Οἡ ψ]δὶ στουπά, τὴ 6 ΤΊΔῪ 88Κ, 
σου 1Π6 5'η οὗ οὔθ τωδῇ 6 Ἰαϊά ἰο {π6ὸ σπαῦρθ οὗ [16 ψ]10]6 
παίίοη ἡ ΜδΗΥ͂ ΔηΒΟΙΒ πᾶν Ὀθθη σίνθῃ ἰο {Π18 ιδβίϊοη ὉΥ͂ 
ΘΑΥΪΥ σοπηηοηΐαίοΥῦβ, θα ὙΘΥῪ [Ὁ οὗ {πθπὶ ἃγθ βα(,βίδο(ουγ. 
ΜΜαδῖιια τερατὰ 5 1π6 νγογά8, “' δῃὰ {π6 σἢ] άγθη οὗ 18γ86] 1814 ἢδπάϑ 
ὍΡΟΙ ἐπα δοοαγβοά {πἰηρ᾽ (11. 116 41), 88 ἃ βυῃθοάοοϊίοαὶ 6χ- 

ῬΓΘββῖοη, 81η66 ὙΘΓῪ οὔθ [πδὺ τ Β]ο ἢ ΔΡΡ]168 ἴο ὁπ6 ἱπάϊνι πα] 18 
ἱπιριιξεὰ »6» ϑυπθοάοολιεπ ἴο ἴῃ6 σμοῖϊθ. Βαΐ 1ζ βίδῃα8 ἴο γθᾶβοῃ 
{παῖ 1π18 οδῃ ΟὨ]Υ 6 1π6 ο886, θη 1Π6 οη6 ἱπαϊνίἀ 8] ἀπά 8}]} 
[Π6 τοϑὺ ἅΓῸ 80 οἰ βοὶυ ἸϊηΚοα τοροίπον, {πὲ 1πΠ6 ἀθ6α οὗὨ {Π6 ὁπ6 
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σδῃ δοίθ] δ6 ῥγϑαϊοαίοα οὗ [6 ψμοϊθ. Ηθποο ἐμ6 τηθποη οὔ 

8 ϑυποοάοοῖια τ υ ΪῪ ἰμτονβ ὑπ αἰ ΟΌΠΥ ᾿ἰπίο [86 Ὀδοκ-ρτουπά, 
Βα ἄοοβ ποῖ Γοτηουθ 11.---- (αἰυΐη, Θοὖ. δοληνάς, απα οἴ 6.8, ὁπάθδ- 

ψΟὺΣ ἴο Β5Π0.7 {πὲ {π6 ν» 016 παίϊοῃ τὺ πᾶν Ὀθ66ῃ ἱπιρ]1οαἰθα ἴῃ 
τῃ6 συ] οὕ Ασἤδη, ᾿ οα ἢο οἴμον στουπά, γοῦ θθοδῦδο “' ῥγΟΌΪΥ 
ΟΠ ΟΥ6 Γ᾽ οοσββίοηϑ ἔμ Ὺ μὰ ποΐ Ῥθθη 88} ΟἸ ΘΠΕΥ βιγὶοῖ ἴῃ Ῥα πῃ 8ἢ- 

ἱπρ' οὐἴτηθ, δῃηα Ε}118 ΤΩΔΥ πᾶν σομογοαὰ Ασμᾶπ πηογο ἀδσγίηρ 1 
{π6 σοτητηϊβϑίοη οὗ 1 πον." Βαΐ ψ 8115 ϑεῦ. δοληιαϊ, τὰ 188 

δίγθ88 νυ] ἢ ἢ6 ἰὰγ8 ἀρΟῺ [18 σοη] ΘΟ ΓΘ, 866 Κ8 [0 ἱπνοΐνθ θυθῃ 
Φοβμδ ὨϊΠ156}} [0 βοϊὴθ δχσίθηϊ ἴῃ {86 ἰγαῃμβργϑβδίοῃ, (αίυϊπ ἀ068 
ποῖ οοποθα] ἔγοτῃ ἢ πη861} [Π6 1Π80 ΠΟΙ ΘΏΟΥ οἵ {Π6 Θχρ]απαίίοη, δηά 
{ποχϑίοσο δα ν βθβ “ ἐμαὶ γγθ βΒῃου]Ἱά βυβρθηά οὺσ ἀθοϊβιομβ {}}} {6 
{πι6 ἤθη ἔμ6 ὈΟΟΪ8 α΄ ορϑηθά, δὰ {μ0 ἱπαστηοηίβ οὗ (ἀοά, πον 
μι ἀάθῃ ἴῃ ἀδγίκη 688, ἃΓῸ οἸ]ΘΑΥΪΥ οσχρ]αἰηθα." ΤῊϊΐδ ΟΡ απ δί!οη ἴϑ 
Το]οοίοα ὈΥ͂ Οδβίαν δὴ 8180, ἃ8 ὁγ6 Ὑγ ῃ]ο ἢ ΟἸῪ Ὀτΐπρϑ ὰ8 ἴο “΄ ἴπ- 
Ραϊδίίοῃ ᾿αΡΓΟΡΘΙΥ 80 9416. Ο [86 οἴεῦ βαπὰ, μθ {γῖθβ ἴο 
Βῃον, ὈΥ͂ ἃ αἰβιϊποίίοη τυ ϊσἢ 6 ἀγανβ ἀπ α ἰδ θογαίθ! Υ γοσ 8 ουΐ 
Ῥοΐνοοῃ ἱπιριίαξίο παξιναἶἴ8, πιογαῖΐ8, πα οὐυὶίτδ, (Ππαΐ {Π18. 18 8Π 
Ἔχϑιαρίο οἵ ἱπιριαξίο οἰοϊ λα, [ῃ6 δοῖ οὗἨ [86 ἱπαϊν! ἀπ] Ὀδίηρ το- 
ρᾶγα ρα 48 [86 δοὶ οὗ [86 σι 01]6 θοάγ, οῃ {π6 στουπα [Πδὲ ἃ βἰαΐἴθ, 
8ἃ8 ἃ ΡΟ] 64] μοάγ, ταβῦ Ὀ6 βιρροβοα ἰο Ὀ6 8]80 ροββθβϑβθά οὗ ἃ 
ΒΟᾺΪ ἀπά 4 ν1}}. ΤΠΘΓΘ 18 σογίϑ  Ὺ ἰσαϊῃ ἴῃ [818 ἀἰβυ ποῦ οη 
ΉΙΟΙ ἀσβοσυθ8 σοι ἀοσαίοη. ΕὟΓΣ [Π6 βῖη οὗ Ασπδῃ σδηποῖ ἤδΥΘ 
θδθῃ ἱτηραΐοα (ο [Π6 γγ019 πδίϊοη, οἰ ΠῈΣ ὈΥ ἐπιρμζαίϊο τϑαἰὶδ, ἰμ δὶ 
18. ἴῃ 16 8686 'ῃ ΨΥ 1 ἢ {Π6 βίη οὗ Αἀδῦὴ γγ88 ἱπιρυϊοα 88 συϊ]ὲ 
ἴο 81} ἢΪ8 ἀδββοθπάδῃϊβ ἴο Ποπὶ 1ὁ γὰ8 δοία ΠΥ ΓΔΒ} 164, ΠΟΥ 
ὈΥ ὑπιριυιέαξίο πιογαϊΐδ ἴῃ [ἢ 8686 ἴῃ Ὑν ΠΟ {Ππ6 σὶρ θουβηθδθ οὗ 
ΟἸ σιβι 15 σοιηΐοθα 88 ΤΡ ΘΟΆΒΠ6885 ἴ0 811] γγμο Ὀ6]1Θνὸ ἴῃ ἢ18 πη 6 Υ] 18 ; 
βῖης9 [Π6 Ὀ1ΌΠ1ςΑ] ἰοχὺ ἀο68 ποὺ γδυσαημὶ 8 'π αβϑαμλίηρ ἔπαὶ τΠ6 
ΜΠ Ποἷ9 οὔΠ 6 ῬθορΪ6 γοβθῃλ }]6α Ασἤδῃ ἰμ αἰδβροβίϊοη, δηα μου βηθα 
ἴῃ 861} Βρασίβ [Π 6 ΒΆΣΩ6 81:ηπ| ἀ6β:γ68 ἃ8 ΑἿμδη ΟΑΥΤΙΘα ᾿ηἴο ργδο- 
[1ὁ6 ὈΥ Πῖ8 ἰοῦ. Ὅλα ραγιο!ραίίοη οὗ ἐμ ρθορὶο, ἐμογοίογο, 'ῃ 
ἴπ6 ρσαϊὶ οὗ ΑἼμδη σα ΟΠΪΥ Ὀ6 ΟΧρίαϊ πο οὐ ἐπα στουπά {πᾶ 
Ασἤδῃ 8 ἃ τ θηῦο Ὁ οὗ [Π6 πδίϊοῃ, δπαὰ ῃαὶ {π6 51η οὗ οὔθ 

ΠΩΘΙΆ ΘΓ 1ηδοίοα 116 Θητγα ὈΟΑΥ, τορρίηρ 10 οὗἩἁ {6 ΡΌΓΙΥ ἀπά 
ΠΟΙ 688 νγ10}} τ ]οἢ 10 οΌρηΐ ἴο ἀρρϑαῦ ἴῃ [ὴ6 ργθϑθποθ οἔ αοά, 
διά ψ]Ππάγανσιηρ ἴτοια ᾿ξ 1η6 ἔδνουγ οὗ αοά, νοι 186 παίϊίοη 
Θῃ]οΥ Θά, 85 δοίης (οὐ Β ρᾳτο δηά ΠΟΙ ουγοῆ. Ἡονγονοῦ ἔγυΐϊν 
[Π6 ψ Ποἷα Βου ρίαγαβ βρϑαὶς οἱ 686}1 τβϑῃ 48 πᾶ: νἀ. 4}}γ ἢ οὈ]θοῖ οἵ 

12 
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αἰν]Π6 ΤΊΘΓΟΥ δηά ᾿δέϊς6, [ΠΟΥ ἰθδοῖ 7πι8ὲ 48 ὕγα]Υ [παῖ 8 παίίοῃ 
18 ΟΠ ΟΥ̓ρΡΒΠΪΟ Μ0]6, ἰῃ βίοι [Π6 ἱπάϊνι 815 8.6 ἸΩΘΓΘΙΥ ταθτι- 
Ὀ6Γ8 Οὔ ΤΠ 88:16 θΟάγ, δῃὰ ἃγδ ποῖ δἰοσῃβ ἰβοϊαιθα ἔσοτι Ο06 Δῃ ΠΟΥ 
δα [6 ψμο]6. ΤΠ βίδίθ 15 [πο γὸ ἐγοαϊθα 88 8 αἰ νη 6 ΒΕ Π 0 Π] 0}, 
ἰουμάθα Ὡροη ἈΠ] Υ τ ἰδ ἢ 5Β}}108, ἀπά ἱπίθπαθα ἴο Ῥσχοϊαοῖθ [ἢ 
Ιονα οἵ 4}1 ἴο οὔθ δποίμϑσ, δῃά ἴο {π᾿ 'ἴην 1810 }6 Ηοδα οὗ 4}. 48 
8ἃ}1 [Π6 ἢ τὸ οοιῃδὶποά ἴῃ 8 [6 ]ονβμρ 6βι} }}18η6 ἃ Ὀγ (ἀοά, {Π6 
βοορά οΥ 6ΥὙἹ]] ἀθϑάβ οὗ δὴ ἱπαϊυϊ ἀπ] αἰἴϑοι, 1) αΥΟΌΒΙΥ ΟΣ Ὀεποθῆ- 
οἰ} γ, [6 νοὶ αγα οὗἨ [Π6 σσμο]6 βοςϊθίγ. Απά, ἐπογϑΐοσθ, θη 
6 ΓΟρΡΆΓΣΑ {Π6 βίδίβ 88 ἃ ἀἰνηθ ογρϑῃηϊβαίίοη, 8 ποῦ ΤΠ ΘΥΘΙΥ 88 
ἃ οἷν] ἸηΒΕ ΟΠ, ἃ σομηραοὶ πο ψΒΙΟὮ τθῃ πᾶν θηἑογθα ὈὨΥ͂ 
ΓΡΟΔΙΥ, γγ76 66886 ἴ0 αἀἰβοόνοῦ οδρσῖοθ δ 1Π} υδέ106 ἴἢ ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΟΘΒ, 
ὙΠΟ ΠΘΟΘΒΒΑΙΪΥ [Ό]]ονν ΠΣ) {ΠῸ τλογὰ] ΠΠΣΤΥ οἵ {Π|0 Ὑν80]6 8[819 : 
ΠΔΙΏΘΪΥ, ἐπαῇ [Π6 ψοορά ΟΥ̓ 6Υ1} 668 οἵ ὁὴθ θη 6 Ὁ 816 ἰαϊὰ ἴο 
[86 σἤαγρο οὗ [π6 οπίῖγθ Ὀοάγ. Οαρσγῖοα δηὰ 1ῃ)υδίϊοθ τγα 888} 
Αἰτγαγ8 ἤπά 1 νὰ ἰϑᾶνθ ουΐ οὗ βιρῶῃϊ {818 ἔπ πἀδιλθπ αὶ ὉΠ Υ, ἀπά 
ΤΑΘΓΘΙΥ ἸΟΟΚ δὲ [Π6 ἔδοϊ [πᾶὶ [Π6 ἸΏΔΗΥ͂ 8181 1π [ἢ6 σΟΠΒΘΑΌΘΗΘΘΒ 
οὗ [86 βὶπ οὗ ὁΠ6 ; ἀπά τηθο ἢ ΠΊΟΓΘ ἰξ, 88 βοτηθίϊπλθ8 ὨΔΡΡΘΏ8, 79 
Τοραγά [89 ἀθαῖδ οὗ {πΠ6 {ϊγίγ-81χ [βγϑϑ 088 β8]αῖη ἴῃ ἴΠ6 αἰδοῖ 
ὍΡΟΙ Αἱ, ποῦ ΤΩ ΘΓΟΙΥῪ 88 ἃ ρα Πἰβηπηοηξ Οὔ ἱπηοσθηΐ ἕο [16 ἐμοῖς 
οὗ Αοδδῃ, θαϊ 88 ἃ Ἰυάρτηοπὲ π οἢ ἄγον ἴῃ [(8 γαίῃ ονου δίῃ ρσ 
οοπαἀθιηηϑίϊοῃ, Α σογγθοῖ χρη δέοι 18 σίνθῃ ὮΥ «4 εσιιδέϊηθ, 
Ψ}10 Β..ΟΥΒ αὖ {Π6 βατηδ {{π|6 {Π6 τἱρῇῃξ ροϊηΐ οὗ νον Όσὰ ΜΒ Ιοἢ 
ἴο ΔΥΤΙ͂νΘ αἵ ἃ οοσγϑοῖ σοποϊ υϑίοῃ. ΤῈ ααθϑίϊοη 18 [ἢ 8 ἀηβυγογθὰ 
Ὁγ πἴτῃ : Νοη δηΐμι Δ] αυϊὰ ἀΐγατη, χψαδπίθπτῃ δἰποὶ δὰ πίνοσδὶ 
τα] Δατηϊη ϑἰγϑ!!οπ6π, σοπ πρὶν τηοσία 18, στὰ του Ὁ 
αδηάοααο τουτὶ : οἱ ἰδῦιθα ἀραά 608 4υὶ [4118 τωοϊασηΐ, 418- 
Οἰρ] πα βαποϊςαν αὐ πο 86 βοϊσσῃ αυΐϊϑαιθθ οὐγοῖ ἱπ ρΡοραΐο, 868 
᾿μνΊοθηι 51:01 ΔἀΒΙ ροδπὶ αι] σοηἰΐαπι, οὐ απαθδπι ἀπ} 8 ΠΟΓΡΟΙΊΒ οἵ 
ἀπἰὰ8 ΠΟΙ 8 8118 ᾿σΤῸ 8118 βὶπέ τῃθιη γα 580]}1οἰα. Νεο ἰδπιθῃ 
ογθἀθηάμῃλ 6βί, οἰΐδη ροθηΐ8 4π86 ροβὲ τιογΐθμι ἱστοραηῖαν, 8ἰἸΌ τα 
ῬΙῸ 8110 ροβ8θ ἀδπιηδτὶ : 864 ᾿π ἢἷ8 ἰδηξαπῃ το υ8 Ὦδης ἱΓΤΟΡ ΓΙ 
ῬΟΘΠΆΠι, αυ86 ἤποη ποτὶ Πα θἰ ΓΑ, οὐϊδπλδὶ ΠΟη 60 πηοᾶο ἢπὶ- 
Γοηΐαγ. πιὰ] οἰΐδπι οβίθπαϊξαν, φαϑηῦαπι ΘΟΠΏΘΧΒ 80 1ῃ ῬΟρυ]ὶ 
βοοἰοΐαίθ 'ρ88 τ νουβ (85, [Δ Πα Δ ΠῚ 1π ΟΟΓΡΟΓΕ ὉΠΊνΘΥΒΟ α ΔΘΥΘΓΘ 
χυοα δάιπηϊδβαμῃ οϑῖ. ϑίπια! οἰΐδπὶ βιρσηϊβοαΐατη οϑὲ, χυδηΐατῃ 
ΤῊΔ]}1 ἤογοί, βὶ ππίνοσβα 1118 σοηρταραίίο ρϑοοδββοῦ; συβη 0 ΠΘ 

Ὁπὰ8 απίάθπι ἰΐα ροΐαϊξ 7υἀἰςαγὶ, αὐ ΔὉ 6ὸ ροβϑθηΐ Ἵθίσὶ 6886 
βθοιιῖ. ---ἰϑ να Ὁ» ἰο αοὲ παι λ εϊίν, ἐο σοναπυῖϊέ α ὀγθαοῖ οὗ 
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ἐγιιδί, ἰδ θα ΕΪῪ ἀ8θὰ ἴῃ {Ππ6 Ταηϊδίθαος ἰο ἀσποῖα {1} ἔἈ10}}1688 
ΔΡοβίδδβυ οὗ [Π0 παίΐοῃ τότ [Π6 Ἰμοχὰ ; ἴῃ [ῃ6 ραβδβᾶρθ ὈΘΙΌσΘ τι3 
1 8 σοπποοίθα τ] ἢ ΚΒ ΆΡῚ 8ηἃ πηθ08}8, [ΔἸ ΓΠ]6 85} ἴο ἀἰβγοραγὰ 

[πο Ὀδη, ἴο 861Ζ8 ἸΡΟῚ ἐδαὲ πμΐο μα θθθη ἀθνοίοά. Όγ ἴπο Ὀὰπ 
ἴο 6 ογά. ΤΠ ὑγοδοθουΥ οὗ Ασἤδη Πσοηδίβϑιθα ἰπ ἢ18 ρα] οἰπίηρ 
ΒΟΙΏΘ οὗ {πΠ6 {ππρβ ψ  οἢ ποῦ Ἰαϊὰ πον 1η6 Ὁ8}.--- ΑΠἢ δ᾿ 8 
ΘΘΟΠΘΑΙΟΡΎ 18 ἰγαοθαὰ ὉΔῸΚ ἴο πα, ἴπΠ6 ἔλΓΠΟΥ οὗἁὨ 18 ἐγ]06, ἴῃ 
ΔΓ ΟΙραοη οὗἨ ἔπ6 βιιρβαχαθηΐ δοσουπῦ οὗἉ {Π6 (ἰβοονθσυ οὐ ἢ 18 
ΡΘΥΒΟῚ ὈΥ̓͂ Π]68}8 οὗἁ (6 ἰοῦ (ν. 16 544.)-- »» 88 [00 ὩΔΠΊ6 18 

ΒρΡ6ΪΌ ὈΟΓῊ ΠοΓῸ δπά οἰ δρ. χχιὶ. 20, 18 58116 ἋΣ ἴῃ 1 ΟἾνγ. χχίϊ. 

1. Το δχοβδηρο οὗ ἔπε Ἰἰαυϊά κγ [ῸΣ Ἢ ὁδη ΕΥΤΤΙΝ ἢδανθ Ὀθϑῃ 
πηἰ θη οηα], Ὀὰΐ τνδ8 ΡτΟθ ΡΥ Ἰηϊοη θα 88 ἃ ΡῥΪδῪ ροη τῃΘ 
ΟΣ Ὧν (Υ. 25), ἃ8 [ἢ 6 ΘΧΡΥ 8:00 Τ᾽ ὋΝ ὋΣ ἴῃ {δ6 

8Δ[6 Ράβϑθᾶρσθ Οἰθαυυ βῆονγβ. υοδορλιι8 Αἶδο 9818 ἩἱΩ" "Ἄχαρος 
ἴῸΥ [Ππ6 8816 Υϑᾶβοῃ ; {Π6 Ὑ διΐσδη Οούοχ οὗ [6 υυχ Χ, γοδάβ 
Αχαρ, [ϊπ ΑἸοχαπαγίδη ᾿Αχάν. -Ὴ 8 οδ] θά ἴῷ 1 ΟἿ». 11. 6 

ἘῺΝ ἃ Ἴ8Π16 ΜΏΟἾ ΟΥΑΙ ΠΙῪ ΟΟΟΌΒ 1 ΟΠΟΥ ραββαρθβ, ραϊ ἴῃ 

ἔΠ6 ̓γοβθῃξ ἱπβίδῃοθ 68 διίβθη Ὅτι δῇ αἰ ἐθγαίϊομ ἴῃ ἔπ Ἰοίῦθτβ.-- 
ΔΝ Ζογαῖ, ἃ ἐπι -Ὀσοῖμοῦ οὗ ῬοϑσθΖ, βοῃ οὗ παδἢ ὈΥ ΤΆΠΊΔΓ 

(θη. ΧΧΧΥΗ͂Ι. 29 κ6α.)---Απηα ἐδλό ἀπρον οὗ {6 Πιογὰ τα ζἰπα οα 
αραϊπδὲ ἐδ6 οἠϊτίάγεπ ὁ ]οναδί, ἰ.6. ἀραϊηδῦ 6 γγ 016 ΘΟΙΙΣΩΌΠΙΥ, 
ΜΟΙ, 88 γὸ ἤανο ΔΙσθδαν βἤον, πα ἱπνοϊνθα 1861} ἴῃ σαὶ] 
{Ὠχοῦ {Π|6 οΥΠ16 οὗἩἨ 06 οὗ 118 τηϑηλ 0608. 

νν. 3--ὅ, ΤΏ6 δοοουπὶ οἵὗἩ 18γ86}᾽8 οἴδβησβ 18 [Ὁ] οννθα ὮΥ 8 
ἀοβοσι ρίζοι οὐ {Π6 τοϑηποῦ ἴῃ τ Ὡοῆ ὑπ6 οἷ σΟΙΛΠΙ ΠΣ νγ88 
Ὀτοῦρῦ ἴο ἃ σΟὨΒΟΙΟΌΒΠ68Β Οὗ {πὸ στ! [Πα νγ8 γοδύϊηρ ὍΡΟΙ 11. 
Το ἔχβί {πὶ πρ τ Πϊοἢ ᾿Ἰπαϊοαίοά {Π|δὲ {ΠοΥΘ νγαβ βοιιϑί ῖπρ ΓΟ ρ;, 
Ὑγ88 [Π6 ἈΠ ῸγΘ ΟὗὁἨ Δὴ δχρϑαϊθίον ἀπάουα θη ἀρδῖηδί (ἢ 6 8181} 
ἴονῃ οὗἉ Α1Ἱ.---Αὐ ἔπ6 βυρροδβείοῃ οὗ [Π|6 βρῖοβ ψῇο δὰ Ῥθθὴ ἀ68- 
Ραίομοα ἴσομι «6υῖομθο ἴο γϑοοηποῖἑγθ, Φοβῆσα βοηῦ ΟὨΪΚ δρουΐ 
8000 τηϑῃ δρβηβϑὶ [πΠ6 ἴοσσῃ. ΤΉΘΥ τοῦ ταρυϊβοά, πόνουασ, δπά 
οὐρα ἰο Ηγ σι τμ6 1088 οὗὨἩ {πἰγίγ-ϑῖχ οὐ Ἐποὶγ πα θογ. 'ΓῺΘ 
τ 8016 παίϊοη ττᾶβ [Ὠγοντι ἰηὔο ἀοϑραὶν ὈΥ {18 απίονγαγά ϑυθηΐί..---- 
Το ἴον οὗ Αἱ οὐ) τγα8 δἰἰυδίοα ποαὺ Βείλ-.Αὐυθη, ἴο [ἢ ϑαβί 

οὔ Βείλμεῖ. Τὸ γγϑβ θθίνθοη Αἱ δηὰ Βϑιιοῖ ἐμαὶ ΑΡγαθαπὶ ὈΙ το ρα 
Ὧ18 ἰϑηΐ δῃὰ ογθοϊθα 8ῃ δ᾽ ἴϑγ, 88 8000 88 '6 ϑπίθσοά Οδπδδῃ, δπὰ 
ςα 6 ἀροη ἴπ6 πϑῖηθ οὗ {μ6 Ι,μογὰ (ἃ εῃ. χὶϊ. 8, χὶ. 8). Τμθ 
δχϑοῖ ροβι(ἴοη οὗ Αἱ οδῃ ΟὨΪΥ δ6 αβοογί ποὰ αῇοσ ἰμδὲ οὗ Βϑίδεὶ 
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[88 θ6θη ἀδιοστηϊποά, Ζοδίπδοη (ἰϊ. Ρ. 126---128) τπουρδὺ πο μά 
ρῃίοὰ ἀροὴ Βοίποὶ, ἴῃ ἴμ6 συΐϊμ8 οἵ αλλγιπ οὐ εϊξπ. Ο. 
Τλοηΐιδ, οα. {πθ σοπίσασυ (ἴ βυβουβ Θιυάϊθῃ ἰϊ.) Ρ. 127 544.), 
[88 Ὀγσοῦρ ἤογνγαγα 88 |8}Δ 0. ΥὙὙ Θυάθηοθ ἴο ρσουθ {πὲ [Π6 βιἔπδ- 
(ἴοη οὗ ΜΒοίξῥη ἀο68 ποΐ δὲ 41} δῆϑινοσ ἰο [Π6 ἀθϑουρίοη σίνθη ἴῃ 
1π6 Ο]ά Ταβίαπηθηί οὗ ἐμαὶ οὐὗἩ οί Π6], Ὡ]οἢ τηυβὲ πᾶνα βίοοά 
ΟἰΠΠΟΣ ΟΠ ἴΠ|6 5816 Βροῖ 8ἃ8 ϑίη)έϊ, οΥΎ 1 {π6 ᾿πητηραϊαΐθ πορἢ- 
Ὀουσμοοά. ΤΠθ ροϊπίβ δάἀπορα Ὀγ Τλοπίμδ (αἴ ΞΌΡΓ8) 1ῃ βαρροτῖί 
οὗ [ιὶβ8 νίαννβ, ἃ ἀδϑίδι]θα δοοουῃς οὗ ψΒῖοἢ 11} θ6 ἴουπα ἴῃ ΤΥ 
ΘΟΤΩΙΩΘΗΪΑΓΎ ΟΠ {Π|6 ΒΟΟΙΚΒ οὗ ΚΊηρϑ, Ρ. 826 844.) ἃΓΘ δίγθηρίποηθα 
ΌΥ δποῖπου διρυμηθηΐ οὗ Τοῃβιάθγαθ]ο ἔοσοθ. ἄὅἴόδα, ἰπαὶ 18 
)ιδία, ἴῃ 6 ὙΥ δαν 6] “10 (ςδδρ. χν!]. 24) ἰοστηθα [86 πουίῃοσῃ 
θουηαδΥῪ οὗ π6 Κίηράομι οὗ «τάδ (2 Κϊηρβ ΧΧΙΙ. 8 ; οοΙρδΓΘ 
ΤΩΥ ΟΟΙΘΠἰΔΙΎ, Ρ. ὅ80 864.) ; ὙΠ||81 Βείμ6ὶ Ὀοϊοησοα ἰο 1ῃ6 
Κιηρσάοιῃ οὗ 1βγδοὶ (1 Κηρβ χ. 28 8.4.) Βαὶ 1 Βοίδοὶ βίοοά οπ 
{π6 βᾶπ|6 βροΐ 88 Βοϊζίη, ἰὰ τηυϑὺ πᾶν Ῥθθῃ πη ἴΠ6 ὈοΓΘ Β οἵ 
ἴπ6 Κιησάοιιῃ οὗ υά 8}, δίποθ {π6 Ἰδίζϑν 8 τῆοσγο ἔπη ἔνθ 1η1165 
ἴο [Ππ6 βου οὗ «10 ]18.----Πὐοδίπδοη: 8 ΤαΊβίαϊκο 1 στοίδσθησοο ἴο 6 
βιϊδίϊοη οἵ Βοίμοὶ, ργθνοηίθα 8 αἰβοονοσίηρ (Πα οὗ ΑΙ. Ηδθ 
Ἰοοϊκοά ἔοσ ᾽ξ ἴῃ {π6 υἱοϊην οὗ 1)6ἱν ίνδῃ; Ὀαπὺ ἴῃ ἴπ6 ἴον ΤΌ] 5 
οἢ {86 δου οὗ {μῖ8, ἢ6 γγχὰ8 ἀπ ]6 ἴο ἀἰβοονον {Π6 Ἰοαβὶ ρσοραῦ]θ 
ἴγᾶοθ οὗὨ {Π18 δποϊθηΐ ἔονγῃ (11. 118). αι Ὀβθαπθηεν, πονγθνοῦ, ἢ6 
ΤΘΔ]]Υ οατηθ ὉρΟΠ {Π6 ἰγᾶοκ οὗ ΑἹ, ψῃΘἢ ἢ δυτινϑα αἱ 51η}}}. Απά 
ἃ8 ἢ Ἰοοϊκοά αἱ {Π16 γι! ]αρο οὗ Τμγηιῖδ Α γα, ΟΝ βίβ 48 ὍΡΟΙ ΥἹΒ ἢ ρ 
στουπά ἴῃ ἴπ6 ποὶριρουσιοοά, ἢ6 σᾶνα αἱίογδηςθ ἴὸ [86 οοη- 
ἠδοῖαγο (πᾶὶ 1Π18 παπῚ8 τγχαϑ8 ὈῬΣΌΡΑΡΪΥ σσπηροίοα τ} [86 ΑἹ οὗ 
1η6 δουιρίαυγοβ; Ὀὰὺ πανί, 88 π6 ἱπουρῃῖ, ἔουμα ΒοΙΒ6] ἴῃ 
Βοιεῖπ, ἢθ σουὰ ποῖ βρροβο ἐμαὶ Τυγπιὰβ8 Αγα, ὙΠΟ ἢ βέδ πα 8 
δὶ ἃ στοαὶ ἀἰϊδβίδποθ ἔγοῃη ΒΒ τη, νγἃ8 {Π6 βᾶπιθ 88 Αἱ, ὙΠΊΟΝ 
ΥΑ8 ὩΘᾺΡ ἰο Βοίῃεὶ. Νόονυ, μονγονοῦ, {μαῇ {Π6 δχδοὶ βιζαδίοη 
οἵ Βοῖμθὶ 188 Ὀθθῃ δβοοσίαϊ θά, ἔποσθ οσδηηοὶ Ὁθ ΔΗΥ͂ ΣΓΠΟΣ 
ἀουδὲ 88 ἴο [86 ἸΔΘΠΕΥ οὗ Αἱ δῃά. Τυσσβ Αγα ; οβρϑοΐδ!} Υ 8Π 66 
ΤΊ ολῖι8 (Ρ. 181 864.) Πᾶ8 βῆονγῃ ἐμαὶ [Π6 σου ΠΙΤΥ τουπὰ τῃ6 
ὙΠΠαρΘ ΔΉΒΟΓΒ ΘΧΔΟΙΪΥ ἴἰο {Π6 βοθῆθ οὗ ἐπ θυγπῖηρ οὗ Αἱ, 88 
ἀοβου θα 1π οἤδρ. ν]}}.͵--- Τςθ ρμοδιίίοη οὗὨἩ Μοίλ-Αὐδη ᾿ὰ8. γαῖ ἴο 

1 ΠΏ 6Γθ δϑ οἵ οῦ βδββαρθδ ἴῃ {μ6 ΟἹά Τοβίαπιθης θϑδϑὶἀθβ Ψοβῆυδ νἹ]. 
Δ γ}}}, ἴῃ. πο ΑἹ 18 τηθηϊϊοποά. [1 ΕΖγα 11. 28, απ Νοιθ 88 
Υἱ!, 82, νψγχὰ τηθοὶ ἢ 18 ἀπᾶον (ἢ 6 ΠδπΙ6 ΔΤ. Ι͂η [8. χ. 28 ἴ{ 18 ο8)16ἀ 
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θ6 ἀειογιηίηθὰ, Αοοογάϊηρ ἴο {π6 ραβϑασθ δϑίοσε 8, 1ξ βἰοοὰ 
ΠΘΑΡ ἴο ΑἹ οΥ Τυτηυβ Αγὰ, δπὰ ἔγσοιῃ 1 ϑὅδῃη). χἱἱ. ὅ, νγσγ ἰθασῃ 
1Π αὐ 10 γγᾶβ ποῦ ὙΟΤῪ [ΔΓ ἔτοπι ΜΙΊΟΙ πηαβἢ ; ψ6 818}} ἐπογϑθίοσθ μᾶνθ 
ἴο Ιοοῖκ ἔοσ [ὃ οἢ {Π6 βουςῃ-οαϑὶ οὗ Αἱ. 7λοπίμδ (αἱ βὰΡ. Ρ. 129 
864.) δΌΡροβοα {παὶ θο(ἢ Βϑίῃ-Ασυθῃ 1861 δηά {πῸ τ ] θυ 688 οὗ 
ΒοΙμ-Ανθα Τηθη ΠΟΘ ἴῃ ομᾶρ. ΧΥ]. 12, τ σα βἰζυαίοα 'π [ἢ6 
ΘΥΙἀΘΏΠΥ τγαϑίθ αἰβίσιοϊ οἢ [86 ποτὶ οὗ ΤΌσιηυϑ Αγα, νυ οὶ 81}}} 
Ὀθασβ {16 πᾶπὶθ οὗ οἱ δ οίίαην, ἃλὰ ἀρρθαῖὶβ ἴο Εἰμϑδοῦίιδ, σ8ο 

Τὺ» διὰ ἴῃ Νομοηιδ χὶ, 81, τὸ βηᾶ {πὸ 8] 1 εν ἀϊβδγθηύ ἔοσπι 

ΝΟ ΤΈΘΓΘ 18 Ὧ0 ρῥτουπα ἔος {πο ἀουδὲ ὀχργοβθθᾶ ὃγ υ. αμπιεν (αὶ. 

Ρ. 168) 88 ἰο ἐμο ἰάοηυν οὗ ΤῸΝ δια Νόδῳ ν᾿. 2... ὙΜΤΤ' Το βἰἑυδίϊοι οὗ 

ΣΤ» 88 ΔΓ δ8 ἷΟ Δ βΑΙΒΟΡ ὁ ΠῸΠλ 18. χ, 28, Ἀρυύθθθ Ὄχδοίυ στ 

(δαὶ οὗ ΑΙ. ΤΒΘ Αβϑυσίδῃ δγτυ, το ἢ τύ δὰνδηοίηρ' ὕροὴ «}6γυβαί θαι, 
ὁδτὴ6 ἰοὸ Αἰδίῃ, ρμαβϑϑοὰ ἰμβοῆοθ ἰοὸ Μίρτου, δπὰ δϑογνγαγὰβ ἰοΐλ. ἰΐ8 
θαρρδθο δὶ Μίοδβημαϑῃ. Το ἑσθο ον :8 βέδηα ἰπ ἃ ἰΟ] ΘΑ Ὁ] βίγδιρ μὲ 
᾿ἴπο ἔγοπῃ ποσί ἰο βουξἷ, οὐ δἱ ἰοαϑὲ οὰὰ (86 πὶρῃι τοδὰ ἤοσα διομοπι ἴο 
)ογιθα οι, ͵π8ὲ 88 Αγα, Μακῆσαη, δπὰ ΜΌΚΉπιΔΒ ἀο πογ. [{ 18 ἔσθ 
(δαὶ ποπὸ οὗ (80 τηοάθυῃ Οχροβίίοσβ οὗ [βαϊδῃ αν δϑβοοϊδίο ἃ Μίρτοη 
μὴ Μακῆγωπ,  ν,,τον διὰ ἐμαὶ Ποδίπδοη 88 βαϊὰ (11. ρ. 149) : 
“ ΜΊρτου τησϑὲ πᾶνο Ὀθθὴ δἰ ἐπιδίθα βοταθνβογα οίνϑο Ὠεῖν Ὠίννδη δά 
ΜΙΊΟΒΠΊΔ8Ὰ.᾽" Βα (μΐ8 τοιηδτκ 18 ἐμ 6 τὐρό τς μῷ ἐὐυβοθν μεσ οὔ (δ6 τοϊβϑίδκϑ 
ΔΙΓΘΔΑΥ τηδάθ ἴῃ Ἰἀοηγίηρ Αἱ πιὰ ον Ὠίνδη ; δηὰ {86 ἀθβογι ρίίοι 
δίνη οὗ [86 εἰξαδίίοη οὗ Μίρτου ἴῃ 1 βδιι. χὶν. 2, ΕΥ̓͂ ΠΟ τη 6808 ΘΟπη- 
Ῥαἷδ ὰϑ ἰ0 ρμΐδοο ἱξ ἴῃ ἰδο ἱπιπιοάϊαίθ ποὶρ Βρουτῃοοά οὗὨ ΜΊςΟΒμΔ8}. [1 
ἄοθδ ποὺ {0]]ονν ἐμδὲ, θθοϑῦβο ἴῃ [18 ραδβαρο δι] 8 βαϊὰ [0 πᾶνο “" βδὶ 
π᾿ ἐμ πἰῤθττηοϑὲ ρατί οἵ ΟἹ Ρθδὶ, ἀπᾶδν ἃ ροτιθργδηδίθ ἰγθα ὙΒΙοἢ 18 ἴῃ 
Μίρτοη,᾽" ἼΩ3 ὝΦΒ ΠΣ ΓΙ Ὦ ΓΊΨΆΒΣ [Ἀν κτλ λο). Μίρτοι 

τησβὲ Βανθ δϑθῦ οἷοβο ἰο Οἱ βοδῃ. ΕῸΣ βίῃοο 880] ἀυσίηρ {Π6 νγᾶῦ δῃ- 
οδπιροὰ τις ἷ8 ΔΥΤΩΥ ἢγεὶ δἱ ΜΙ ΑΒἢ δά ἰὰ Μουηί Βοίμο] (5 18}11), 
βοὴ δ ΟἾραὶ δηᾶ «}11}}14 (860 ΤΩ ΟΟΙΩΤΩΘ ΘΠ ΔΤ οα ἐδθ ΒΟΟΚΒ οὗ 
Κίηρβ, Ρ. 822 844ᾳ.), διὰ αογνναγαβ δἱ ΟἸθοδῃ (1 ὅ84πι. χὶϊ!. 2, 4, 8, 
10), (86 Θχργοϑϑίοῃ “ἴῃ (86 αἰϊογπηοβί ρατί οἵ ΟἽ 68} ἀπᾶθν ἐμ6 Ροπιθ- 
δτδηδίο ἔσθ πη Μίρτοη (1 βδιη. χῖν. 2) ΠΥ ΥΘΓΥῪ Ῥγορ νυ Ὀ6 βιρροθθά 

᾿ [0 τοίοσ ἰο ἃ ρΪδοθ ου ἐμ Ὀοσγάθγβ οὗ (ἢ ἰουτ ον οὐὗἩ ΟἼΡθδἢ, δὰ {8686 
ὈογάοΥΒ ΠΙΔΥ͂ ΘΔΒι]ν μᾶνθ δἰγοίο θα ἴπ ἃ πουί βοῦν αἰ ΓΟ ΟΠ. 88 8 88 ἐδθ 
ΥἹοἰ πεν οὗὐἨ Μακῆγυαηθ. [Ι͂π {86 88Π|0 ΤΏΔΏΠΟΡ ὁΓ7Ὺ ΓΞ 8. πϑρᾶ ἴῃ 

Φορῖπα ἱν. 19, ὑο ἀδποίο ἐδ ἡγοπέϊον οὗ ἐμ ροβϑοϑαίοῃβ οἵ ( οσίοϊιο.-- - ΤῊ 
ἸΔοπε λίγ οὗ ΒΡ». ν 11. Σγ 339 ἀογῖνϑϑθ βυρροτί αἷδὸ ἔγοπι {Π6 ΠΔΠῚ6Β 

ἐποιηϑοῖνοθ, τ οἷ δἰτηοϑί ϑχϑο οί] σϑβο Ὁ]Ϊ0 ὁδοὶ ΟἰΒΘΓ, ᾿ Το α ΘΠ ΪΥ 

Ῥββδίῃρ ἰηΐο ἔμ αυἱέαγαὶ χη, δηὰ ἐμογοίογο ἰηΐο ἕ 880; 866 (ὐεδεηϊιιδ, 

(868. ;, 252. 
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ΓΟΠΔοΓΘα ὮΝ ΓΠ Βῆθαν.--- Βαϊ {μ18 ἀοθ8 ποῖ ἰδ] γ τὰ 1 ὅδηι. 

χίπ, ὅ ;} πῆ δὲ ἐδ ἀαβοσιρίζοῃ οοηίαϊηοα 1) .[ο8}. ΧΙ. 12, ον!- 
ἀοπαν ἔανουγβ [86 Τφομοϊ υβίοη παὶ [86 ὙΠ] άΘΓη 688 οἵ Βοίμ-Ανθῃ 
βιγοϊο θα ΑἸΥΑΥ ἴο {Π6 βου! -ϑαϑὶ οὗ ΑἹ. 

Υ͂. ὃ. ΣΙΣΣῚ ὉΨῸ Ὑ5)0᾽ ἑλόνδ αγὸ δι ὕσι οὗ ἰλοπι, ἐ.6. (Π6γ6 ἃσΘ 

Ποῖ ΤΏΔΗΥ ἸὨΒΑ δ η18. ἴῃ τπ6 ἴοση. ΕἼΟΠι οἤδρ. Υἱ]]. 25, τὸ 
Ἰρασῃ ἰδὲ {πΠ6 πα 6} οὗἉ 118 ΣΠΠΔὈΙ Δ 5 νὰ 12,000 : 10 νγ88 1Π616- 
ἴουθ ποῦ 80 ὙΘΥῪ 5π18}}1. Βαὶ ᾿ξ ῬγοθδΌΥ ἀρρθαγθα 80 ἴο ἴΠ6 8168 
ἴῃ οομίγαδί τ] ἢ «{ογῖσθο; ΟΥ̓́ΓΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ὈΘΙΠΔΡΒ ποῖ ἢᾶνθ οχ- 
ΘΙΏΪΠΘΑ 118 8120 ὙΘΥῪ ΔΟσΌΓΑΙΘΙΥ, δηα {118 ΠΙΔΥ ἤδγο ὕθθῃ [Π6 
ΣΘΆΒΟη ἐπαὺ ὑπο ν ἢχϑ [Π6 παταροῦ οὗ ΜΔΑΥΤΙΟΥΒ ΓΘ ΌΙΓΘα [ο ΘΑΡ[ΌΓΘ 
1: 80 ἰον.---Ἢ. 4. ΟΣ απά ἐλον "64, πϑιρθῖγ, ἃ8 8000 88 ΠΟῪ 

ἰουπά ἐ]ιοῖν δἰίδοὶς ἀροὴ ἴπ6 ἕονγῃ ὈΓΔΥΘΙΥ τοβί βι6α.---, δ, ὉΡΡ 

ὝΨ0ΓΙΙ ᾿οίοσο ἴμ6 ραῖθ, ἐ.6. ουἰδ4ο [16 ἴογη. ὩΥΔΌΣΝΤ ἽΝ 18 

Τοπαογϑα ὃΥ {86 ΣΧ Χ., [6 Τάγσιιπι, αηὰ ϑυνίαο : ἀδαὰθ οΟΠ ΣΙ- 
γί ββθηΐ 605. Βαΐ [818 ΣΟ ἀουΐηρ σδηποῖ μ6 δἀπ θα, ονθῃ 1 τ᾽0 

1 ΤῊ8. ραβϑαρθ, ἱπᾶϑοά, δ88 ὩϑΥοσ γοὶ βθθῃ βαἰβίβοίου: ἱγ οχρ  δἰπϑᾶ, 
ἴος (6 τοσάβ: “ δπὰ ἰμοὺ ((μ6 Ῥ. ]1801π68) ῥἱ οποα ΓῸΡ ΦΟΡΩῸΞ 

ν- ᾿{ 189 Ἰδείοτ θ6 τοαδογοὰ “ἴῃ Μίομσηδβα ἰο [86 6δεὶ οἵ Β6ιἈ- 
νοι," ποίεμον ἈΡΤΘ68 ΜΠ οὐν ἀοθογιρίίοη οὗ ἔπ ρμοϑίϊοη οὗ ΒβίΒ6] 
δᾶ Αἱ, ποῦ ὙΠῈ (δδὲ ρίνϑη Ὀγ Ποδίπϑοη. [1 18 ᾿προβ810 6, ΒΟΎΤΟΥΘΡ, 
ἐμδὶ ΜΙιΙοΒτηδβἢ οδῶ Ὦδνθ Ὀοθη δ ἰδ6 οδϑβί οὗ Βοίμ- Αυϑῃ, οὐ, μδὲ 18 
[Π6 βᾶπι6 (πίπρ, ΒοΙἢ-Ασνοῃ ἴο {86 νοϑὶ οὗἩ ΜιομπηαβὮ, βίῃοθ ὑπ 6 ΓΘ 18 ΠΟ 
νγϑϑίο ἰδ τ μδίθνο οἢ [06 τγοϑὺ οὗ ΜιΙΟΒπιδβἢ, δπα δοοοσγαϊηρ ἰο Φοβθθδ 
χυὴὶ, 12, {86 γθ τγδβ ἃ δὶ! ἄθυηθ88 ἴῃ (86 ποὶρΡουτγμοοᾶ οὗ Βείἢ-Α γϑῇ, 
ΤῊ πογάδβ ἴῃ αποβίϊομ τηυδὲ τ 681, “' δ Οὐ ποᾶῦ Μ|ΙΟΠΙΏΔΒᾺ [ἢ 8ῃ. ΘΑΒ(ΟΥΪΥ͂ 
αἰγθοίύϊοη ἰονγαγάβ: ΒΟ Β. Ανϑη." ΤῊΪ8 γσοπάογίηρ 18 βυρρογίοα ὈΥ ἐδ 
ἴδοι (δῦ ἴπΠ6 τγογὰ ΤΥ Ὁ ἰοιναγάβ ἰδα ὁαδὲ 18. πθθ6, ἀπὰ ποί Ὁ; ἔγοπι 

16 δδβὲ, ἐ.6. οὰ (86 δαβίθτῃ βἰίάθο. Μοτγϑονογ, (89 Ρἢ1]1θἐΐπθ8, τθο πὰ 
ἱηνδάοα {86 απ, “8 πυϊηθγοιβ Ῥθορῖθ, [κὸ 186 βαπᾶ ψ ἢ] οἢ 18 οἢ (86 
8568 8ΒΠ076 ἴον τυ ἰξἀ46,᾽᾽ οδπποὶ ΡΟΒΘΙῚΌΪ]Υ ἢδνο 4]} οποδπιρθᾶ 'ἴπ Μίωδ- 

᾿ ΤΩΔΒἢ δηὰ [86 ἱπιπηιράϊδίο ποὶρ ῃρουτμοοά. Υἦο πιδὺ ὑμογθέογο 980 πιθ 
τ μουΐ Βοδιαιίοα, ἐπαὲ ἐδ δύτγ οἵ 80 ῬΒΠ ΒΕ.) Π6Β τ᾽ 88 βργοδὰ οὐδ 
(86 ΘΟΌΒΓΥ͂ δἰπιοϑὺ 88 Δ. Δ8 Βοίῃ- ἄνθη, ργονϊἀθαὰ (6 τὶ] ἀθυπ 688 οὗ 
1818 πᾶπιθ δοῃδβ᾽ ϑιθά οὗ {86 ἐγδοί οὗ ἰδπὰ τ ῖο ἢ βίγοίοθβ ϑαβίν γα ἔγοτη 
Τυτγηῦβ Αγὰ ἰο {Π νἹοϊ ΜΙ Υ οὗὨἩ [μ6 τηουηίδίηβ οὗ Καυτγυπίᾳῃ! ;; δηά τ 
ΤΩΔΥῪ ᾿υϑε}νγ πίον (18 ἔγοτὰ «Φοϑυδ χνὶ. 1, σοπιραγθὰ ἡ αν ϊ, 12. 
Τλοηῖνδ, ἴῃ ᾿18. ΘΟΙΩΠΙΘΠΙΑΓΥ οἢ 1 ὅδπι, χὶῖ. ὅ, ἀπὰ χὶν. 28, ὑγόροβθβ 
δῇ οιηδηἀδίϊοη, νἱΖ., ἴο βαδβίϊι αἴθ ΠΤ ἴῸΓ ὮΝ ΠῸ; Ὀυΐ {86 

Ξοορτδρίοδὶ αἰ οα᾽ ἐἰ65 Ἰῃ {Π6 ρᾶβϑθαρο ἅσγὸ ποὶ βυβςοίθηι (ὁ 081} δυιοῖ 
8Π ΔΙ ογδίίοῃ. 
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δορί {π6 ορίπίοῃ οἵ έσιπον, ννῆο ὀχρίδὶπβ Ὁ) 88 τῃηθδηΐηρ 

ἃ δγοαλίπα, ΟΥὨ ὀγεαοΐ τὰ [Π6 86η86 οὗὁἨ 6ΠΕ 9 ἀἰββοϊαξίοη οὐ ἀθ- 
Βί γα. 418 ΟἸΪΥῪ {ΠΙΓγ-81Χ γα γθ ΚΙΠ]6α οαἱ οὗ 8000, [πο γῸ σα 
Βανο ὈθΘῃ πο {Πουρὶὶ οὗἨ {Π6 σοτηρίοΐθ ἀοβέγποίίοι οὗ [86 δύτηγ. 
ὉΥν ΡΓΟΌΔΟΙΥ ϑέοπθ- φιιανγὲθδ, 18 ΟΥΔΘΏΙΥ 8. ῬΓΌΡΘΙ ΠΆΙΏΘ, 88 

1Π6 [γιιισαίε, ΑΑναδῖο, ἀπιὰ πιοβῖ οοτημηδηζδίοσβ ἄρτθθ, θοἰοηρίηρ ἰο 
ΒΟΙῺΘ ἸοΟΔ ΠΥ Ὀούνγθθῃ Αἱ δηᾶ “Ψοσῖοθο. Α1}1Π8ὲ οδη ὍΘ ἀθδοϊάρα, 
Βονουθῦ, ΜΠ ἢ γ σης ἴο 118 5: δίϊοη 15 ἰῃαΐ 1 πχαϑὲ ἢανθ Ὀθθη 
ΒΟΠΊΘΥΠΘΓΘ ΠΘΑΡ [ἢ 6 τίϑίησ στουπα πιθηθοηοθα ἴῃ {π6 [Ὁ] νην 
οἶδῦβθ. Τῖβ ἀθο ιν, ΤΌΣ.» γγὰϑ ΒΌρροβεα ὈΥ̓ ἐπθ ΘΑΣΙΣΟΣ 

ΘΧΡΟΒι ΟΥΒ ἴο ὯΘ6 ΒΟΠΙΘΥΤΠΘΓΘ ἴω ἴπ6 ἱπιπιδάϊαϊθ ΠΟΙ ουτΠοοά οὗ 
ΑΙ. Βαῖ [Π6 σΟΥΠΙΤΥ τουπὰ ΑΙ ἀο685 ποῖ δατοϊδ οὗ {818 Ορ᾿ πίοη, 
8'π66 {Ππ6 ἰονγῃ 1861} τνὰβ δβιζπδίθα οἡ ἴΠπ0 ἢδὶ βυγίαςο οὗ ἃ τόοςκΥ 
δορὶ ἴῃ (Π6 πιϊάβί οὗ Ἰονθὶ στουαπὰ (ποδίπδοη 111. 85). Τὸ νψὰ8 
Πηοδὲ ὈΓΟΌΔΟΪΥ οπ6 οὗ [Π6 βἰορββ οὗ [Π6 ἀθορ ἤαάν οἱ Μαωίγαῆ, 
ν» ΠΙοἢ. 15. Ποιηπιθά ἴῃ ὁἢ. ΒΟ 51468 ὈΥ͂ ργθεϊρίίουβ οἰ 188; οὐ ροβ- 
ΒΙΌΪΥ 1 ΤΩΔΥ παν Ὀ6Θη ἱπ {π6 Ῥαάν οἷ ᾿Ναισαϊπιοῖ, ΜΘ 18. ἃ 
φοηπαδίίοη οὗ {μ6 οἴποσ. ΤῊ Ὑδάγ, [Ὁ 18 ἔγι6, 18 δὲ ΒΟΠῚΘ 
ἀἰδίδῃοα ἔστοῖῃ Τυστωῦβ Αγα, ὑὰΐ 1Π6 τοσάβ οὗ μ6 ἰδχὲ ὈΥ̓͂ πὸ 
ΓΊΘΔΏ8 ὈΓΟΥΘΩΐ ΟἿΥΓ Δβϑαπιϊηρ, [αὶ [86 ΡαΓΒι ἡ τγᾶ8 Κορὶ ἊΡ ἴο ἃ 
ϑτοαὶ αἰδίαποθ ἔτοπὶ ΑἹ.---ΕὌΣ Ὀγονγ 8566 ἴΠ6 ποίθβ οἢ ΘΒΔΡ. ἱ]. 11, 

ΤῊ νοσγὰ 18 σοπαθγοα 81}}} τοῦθ ΘΙ ΡΗ δεῖς ἴῃ [Π6 ραϑϑᾶσθ ὈθίΌγΘ 
5 ὈΥ (Π6 Δααϊίοι οὗ ὉΡ ὙΤῊν “' ὈΘΟΔΙῚΘ 88 νγαῦον,᾽ 

γν. 6--9. 7Ζοθῆπα 18 80 ἀθορὶγ αβδοϊϑᾶ ὃν [π8 ἀπβαοοοβϑιὶ 
880 οὗ [86 αἰὐΐδοῖκ ἀροη ΑἹ, {παὶ 6 ρῥγοβίγαϊθβ ἢἰπιβο δῦ τ ἢ 116 
6] άογβ, ρϑίογθ [π6 ἀκ οὔ [πΠ6 οονεηδηῖΐ, ἱπ ἀθθρ βοσγονν, δη ἃ ῬΟυΓΕ 
ουΐ {Π6 ἴδο!ηρΒ οὗὨἨ 18 Ὠθασὺ ἴῃ ῬγΓΆΥΟΣ Ὀδίοσθ [116 ΤωοΓά.---Ὗ, 6. 

1 Ταί ρογέοη οὗἨ δο Ἰδίίεν Ὑδάγν, πβῖο τησδῦ αν Ὀθοα ογοθβοᾶ 
γ ὑΠ0 [βγδο] τἰθϑ, ἢἢ ὙΠΟΥ ΔΡργοδοβοᾶ Αἱ οα {Ὧ8 ϑδβίθσγιι 8146 οὗ (δ}9 

υτυπίαϊ, 1.6. ὉῪ {86 ΤΑΙ οἢ τοϑα, 18 ἀθβουι θα Ὁγ Ποδίπϑοη (ἴϊ. 804) 
88 8 ἀ66Ρ ΣΆΡΙη6, Ὀοππαρα ΟΥ̓ βέδερ τυρροὰ β]ορθθ, νϑῦῪ ἀ1Π ἤρου]! οἵ 
δβοϑηΐ, δὲ Ἰθαϑί οὐ πο βουΐῃθγι 8116, [π ΤΩΥ͂ Ορ!ηΐοπ, ᾿ιυονογ, ἰδ 18 
ΤΌ ΟἾ ΙΠΟΓῸ ῬΓΟΌΔΌΪΘ, ἐμαὶ {86 [ϑγδο τ68 πυϑηΐ ἔγοπι « ουοῦο ὁπ ἐδ 
νγοβίοτηι βἰ49 οὗ (80 Κυτππία), δηὰ δίοπρ ὑμ6 δάυ οἱ Μυίΐγδῃ. ΑἹ] 
ἐπαὺ Ποδίηδοπ ΒΑῊῪ οὗ (μἷβ Δαν τὰβ ἴῃ (86 νἱοϊπιν οὗ Εππιπιοη (ρ. 
118 δὰ 812), δὰ πὶ γοραγὰ ἰο (818 ἣθ πΔΟΓΟΙΥ βαυϑ (μδὲ ἰξ ἔογπηθ 8 
αγρὸ ομδηποῖ, ὈΥ το ἰἢ6 τγαίθυβ οὗ ἐμ βυττουπάϊηρ ἀἰθέγίοι ἀγθ 
οΑΥτιοα ΟἹ, (πα ἴμ6 θά 18 660 δῃηὰ παστοῦ, δηά ἐμαΐ 8 ἔδυν ἰοπιὉΒ ὙΘΓΘ 
(0 ὃὉθ δοϑ, ὑπ οἢ δὰ ὈδΘη Θχοδνυδίϑ ἰἢογθ. 
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ὉῸΡΙ [π6 οἷά πιόπ, ἴῃ 6 οἰοδέ, πρεσβύτεροι, τλθδῃ8 411 {6 οἰ ϊοβ 

οὗ [βγ86], βῖποθ [ῃ8 σσοὶθ ἔστη οὔ ρονδσππιθηΐ τγὰβ 8ῃ οϑβῃοοί οὗ 
[89 ΒΑΕ Ἰατόρο 18, ἴθ τσ ἢ [Ππ6 6] ἀ6ϑὺ νγαϑ [80 [Π6 μοῦ οὗ 41] 
818 ἀαβοθπάδηϊθβ. ΤΠ {πὸ 6] ἀθσβ οἵ 1β8:86] (Ὀκυ ὉΡῸ ΔΙῸ 

ἔγθαυ ΠΕΪΥ τϑίοστοα ἴο ἃ8 {π6 παίαγαὶ ἢθ848 δπά τοργοβοηαἐῖγοϑ 
οὗ [16 Ρ60}]6 (ε.5. Εἰχ. 1. 16, 18, ἵν. 29, χὶϊ. 21, χυὶ!. ὅ, 6, χνἹ!. 
12, χῖχ. 7: [1μογ. ἴχ.ὄ 1; Νυμ. χὶ. 80, χνυϊ. 2ὅ ; Ποαΐ. χχνυῖϊ. 1, 

Χχχὶ. 9 ; “08}. Υἱ1. 6.) ν}}. 10; 1 δα. ἷν. 8, γ᾽}. 4, χν. 80: 

706] 1. 14, 11. 160, αἀηὰ οἴ678). Απάὰ ἱῃαϑηθο 848 {π6 ψΠ0]90 
ΡΘΟΡ]6 ἰὈστηθα ὁ6 σοΙηστΩ ΠΥ, {}|680, 18 παΐαΓΑ] ΤΟΡγ βθῃ α ἶγ68, 
ΔΙῸ 480 οδ᾽] δὰ ΓΤΊΡΙΤ 1,ον. ἷν. 1δ; Δυάρ. χχὶ. 16. Βαϊ 88 

ἰξ νχὰβ αἶβο ἀἰνί 464 ἰηΐο ΒΘΟΙ ΟΠ 5, ἃπα ἐῃοῦο όσα αἰ θγοης ἰσῖῦ68 

δη {Ἀπ|1}}168 ἀν 6] ηρ 1ῃ ὑΠ6ῚΓ ΟὟ ῬΤΟΥΏΠ68 δηα οἰ 168, γγθ 8180 
τηθοῖ ψῖ ἢ 6] ογ8 οὗ ἐγίῦ68 (Π δαϊ. χχχὶ. 28; 2 ὅδ. χῖχ. 12; 2 
ΟἾγ. χχχίν. 29), οὐ ῥσχονιηςοβ (δ παρ᾿ ΧΙ. ὅ), ἀηἃ ονϑῃ οὗ οἱἰτ]ο8 
(θσδαι. χῖχ. 12, χχὶ. 8, 16; 1 ὅδπηι. χὶ. 8, χνὶ. 4, ἄς) ΑἹΙ] {86 
᾿Ποαάβ οὗ ἐγῖθο8, μοαᾶβ οὐ {8 }}1}1608, ἀπά ᾿οδάβ οὗ πουβθῃο 8 
ὙΟΙΓῸ 6] 4678 (866 ν. 14). Ηριιοθ {Π6 νϑυῪ δαπιθ (Πΐηρ' ὙΠΟ ἢ 15 
δἰἰγ θαϊοα ἴο 411 [86 ρθορ]6 'ἴπ ἔχ. χχ' 18 844.) ἰπ ϑαΐ. ν. 28, 15 
πηραΐϊορα ἴο {πΠ6 6848 οὗἉ ἴπ6 {1068 ἀπά {πῸ δἰ ἀθσβ, θθοδσβθ {ΠΟῪ 
ΓΟργθβθηϊθα {π6 νοΐ οὗἨ {πΠ6 Ῥβθορῖὶθβ. ἊΑ Ἵϑῦίϑιπ ΠΌΠΟΙ ὙΨΟΥΘ 
οἴἶοθῃ βοὲ δραγὶ ἔγοπι {Π6 γαϑί [Ὁ ββρϑοϊαὶ ργροβθβ. ΤἬυβ βουθηΐν 
οἰ ἀογϑ δϑοοάθά Μουηὶ ὅ1π8] ἢ Μοβο5 δηὰ ἄδγοῃ (Εἶἰχ. χχῖν. 
1,9); δῃὰ {μ6 βρϊτῖϊ οὐὗἵἩ Ῥγορῆβου γγὰᾶϑ ρίνθηῃ ἴο ϑ86υθηΐ ἴῃ 
{π6 τ] οΥτ68585 ὑῃαὺ πον τηϊρἢϊ δυβίαϊη [Π6 δυο ΥὙ οὗὦὨ Μοβϑοβ 
(Νύ. χὶ. 28 84ᾳ4ᾳ.). ὙΤ6 δλοίογῖπι (8686. οἤδρ. 1. 10) 848 ν16}} 8ἃ8 
{πῸ Ἰυάροβ οἵ {Π6 Ῥθοῦ]θ χοῦ 8180 οἤοβθῃ ἔτοῖῃ [Π6 6] ἀθσβ. ΕῸΡ 
{Π| σοτητηδηα σίνοῃ ἴῃ ΝΠ. χὶ. 106: “( (δίπουῦ ἰορϑί οΥ ΒΟΥ ΘΠ 
τῆθῃ οὗΠ6 6] 6.8 οὔ βγδθὶ, σποπὶ μου Κποννοϑὲ ὑο Ὀ6 {π6 δ᾽ 6.8 
οἵ 1βγϑοὶ, ἀπά 15 ἜΡΡΕΙ ἀν χδ. Ὁ... ὮΣΙ ὉΠ)» ῬΓΟΥ͂ΘΒ. ΨΘΓΥ͂ 

οἰθαυγ πᾶὶ {Π|6 ΘΟ Βοϊοπρεά. ἰο ἐπ 6]46γβ, δπὰ μά Ὀθθῃ 

᾿οΪθοίοα ἔγοτα ἀιποηρβὲ ἰμθῃ. ΤῊ 6] 46 γ5 οὔ {Ππ8 οἰτ68 αὔθ 850 
Ἰπέγοαιιοοα ἴῃ [6 ΠΑ ΘΟΙΥ͂ οὔ  πᾶρο8 ἴῃ Πα, χχὶ!. 15 544.) ΧχΥ 
1 8544. ; “908. χχ. 'ν. ΤΠ 6] άθυβ, οὔ οουγβθ, ῃδα ποὶ 8]} τ ρς αἱ 
ΟΥ̓οο8, δηα {Π18 ψοῦ]α δοσοῦπῦ [ῸΥ ΟἿΥ τϑδάϊηρ βοπχοίίτηθβ οὗ 
“ 6] 6.8 δῃηὰ Ἰυάροβ᾽" (θουϊ. χχὶ. 2; ΕχΖγα χ. 14), αὐ οἴθοσ ἰπη68 
οὗ “ 6] 6.58 οὗἉ ἰγδ68 απὰ 5'Βοίογιη" (Ό6αῖ. χχχὶ. 28), ΤΠ 6 ἀρδὶῃ 
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οὗ “ἐ οαρίδιη8 οὗ {{1068, 6] 4ογβ, δηά 5'ῃοίοσι τα" (Ὠ6αΐ. χχῖχ. 10), 
δηα 81}}} πλοῦ }}γ οὗὨ “ 1Π6 οἱ ἄθσβ οὗ [8γ86], δὰ 115 ἢθδάβ, δά 
115 Ἰπάροθ, δηῃά 118 5 μοίθσιη" (0088. νἹ}}. 88, χα. 2, χχὶν. 1). 
ΤῊ 6οβῖστι ἱπ ΘΟ ἢ σα86 8 ἰο μον (ῃδὶ 4}} ἔπ οβοθυβ οἵ ΘΥΘΡῪ 

᾿ 4 οβου ρθη ἡ ΓΟ γοξογγοα ἰο.-- Ὑ 11} τϑίθγοησα ἴο {Π6 ἐδατίηρ οὗἉ 
{10 οἷοἴ] 168 88 ἂπ ουϊνγαγα ΘΧΡΥΘΒΒΊ0η. οὗἩ ΔΡΌΠΥ οὗ ταὶπ, 866 ΤΩΥ͂ 
ΘΟΙΏΙΠΘΠ ΔΤ οἡ ΚΊηρϑ, Ὁ. 298 ; δπά ἕο [πὸ οονοσίηρ οὗ {π6 μοδὰ 
τὶ 85}.68, ΘΟΠ8}: Ποβοπηνἶϊον, Α. ἃ. Ν. Μογρϑῃ]δηά 11]. Ρ. 2 
8664.) Δη4 Ἡίπον, Β64]- ὙΝ ὕγίθσθαοι 1. ῥ. 782.---- ---λὴ Ὧν ΕΝ 

ΌΤΙ Ἢν το Ὺλὲ [εἰϊ ἀοισπ μροη λΐβ ζαοο, απὰ οοπεϊηυοα ἱγίηρ {Π0 9 

εἰ εἰς δυθσπῖπσ. ΕὙοτὰ ἴΠ686 ψΟσὰβ [16 δύ] ον ΠΟΙ η δίΟΥΒ 
ΠΟΥΤΘΟΙΥ ᾿ηΐστοα τῃδὲ οβῆθδ δηά {(Π6 6] 46γ58 δἷϑ ποίῃίπρ ἀυτίπρ 
[μαϊ {1π|6, [Παΐ 15, [παὶ [ΠΟῪ [λβϑιθα {πὸ στ Βο]6 αν. “ Ψοβιιυδ δπὰ 
ἘΠ6 6] ἀθγ8 ποῖ ΠΥ ρᾷγο ὙΔΥ ἴο β84η688 δηὰ στοῦ; Ὀαὶ ΘΧΡΓΘββθα 
ΠΟΙ Βούτου, ἴῃ [Π6 υυϑα8] τη ΠΠ 6, ὈΥ ΤΟΠαϊπρ {μοὶγ οἸοῖμ68 δηά 
βοδίίοσηρ ἀπβῇ ἀροη ἐπ 61 πθαα8. ΤῊΪδ5 τηοάθ οὗ Ἔχ ργθβϑίπρ στιοῖ 
γΥΔ8 ΟΙΒΙΟΟΙΠΔΙΎ 81: Οη δῦ ἈΠΡΘΙΙΘνΘΥΒ 180; Ὀὰΐ {Π6Γ6 Ὑγ6 16 βρϑοϊδὶ 
ΓΘΆΒΟΏΒ Ὁ 1[8 Δαορίοη ΟΥ̓ {Π6 ῥίουιβ γγοσβῃρροσδ οἵ (ἀὐοα, ἴῃ ΟΥΘΥ 
ἴο ἀοργϑοδῖθ ἢ18 Δῆροῦ. ὙΥΝ ΓΠοιῃ {Π6 τοπαΐηρ οὗ [ἢ σαϊτηθηΐβ 
8ΠᾺ ΟΥΠΘΙ 51Π11}187 δοίβ. ΟΙῸ ἃ ῥγοίθβδβίοῃ οὗ {γ6 ρθη ἴθ 06 ; 88 76 
ΤΩΔΥ͂ σαίθοῦ ἔτομι [Π 6 ὈΥΑΥΟΣ δ ββοοιαίθα πὶ ἔπι ἴῃ [Π6 ᾿πδίδποθ 
Ὀοΐοσα υ8.᾽ ((αἴυϊα.) Υ. 7. ΤΏ πογὰϑ “" ΑΪα5, Ο Ἰμογὰ αοά, 
ὙΠΟ Γοοσο Παβὲ τποὰ ὈτοῦρὩῦ {Π||8 ρΘΟρ]Θ οὐοῦ ογάδη," ἄζς.) 8.6 

ποῦ ἱπίοπαθα 8ἃ8 ἃ οοιηρίδιηῦ οἢ δοοουηΐ οὗ (οὐ δβ δοίίοῃβ, μα 
οοπἑβῖη, 'ἴπ ΘΟΠΠΘΣΊΟΩ ὙΠ] ΘΑΓΏΘΒ᾽ ὈΥΔΥΘΙ, ἃ βίΓοηρ' ΧΡ τ ϑϑίοῃ οὗ 
Ὀ6] οὗ τὲ (οὐ {86 Ἰμογὰ Ἄοου]ὰ ποῖ ροββι ΟῚ ρῖγο Ρ 8᾽8 ῥῬθορὶθ ἴο 
ἀοδέστιούϊοπ ὈῪ ἐπ Οδῃδδηϊίαβ, δῇοσ μανηρ 80 ΤῆΙΓΔΟΌ]ΟΙΒΙΥ 
Ὀγουριῦ ΤΠ πὶ δοσοβ8 ὑπ6 Φογάδη. Τὴθ ὁπ αΟΪΥ τ μογοΐοσο οά 
μι σίνοῃ βιιοἢ πηϊγαουϊουβ ῥσοοῖβ οὗ [18 ἴβνουσ θϑίοσθ, 18 δα 
ΔΏΟΙΠΟΣ ἔοστη οἵ ρυθϑϑηιίπρσ Δη θαγηοϑὺ πα ἱπιρογίαηδία ρο θη, 
ὑπαὶ [06 ΤἸωογὰ ποῦ] Ππίβῃ ἱπ ἃ ἸὭΔΏ ΠΡ ΤΟ 688 σ᾽ογίουβ πο ττοσκ 
ἢ πιδῆ 80 Σ ΠΙΥ ΚΔΟΪΥ͂ ΘοΟπιπηθηοοά, Τῆθ νογά8 πο [Ό]]ονν, 
“ΟἹ {μπδὶ νγ μβαά θθθη οοπίθηϊ ἴο τϑιηδίῃ ὁ {π6 οἵαν 8146 470γ- 
ἄδη," ῬΥΘΒΌρΡΡοΟΒΘ [Π0 ΘΧρΓ ββίο οὗ ἃ ΨΥ ]Β} οα (δ6 ρατὶ οἵ {Π9 
16γ86]1165, ὈΘίοσα ΤΠ6Υ ογοββοά 86 “ογάϑῃ, ἰο οδίδϊῃ ροβϑοββίοῃ οὗ 
[ῃ9 Ιδπά οὗ ῳδῃδδῃ, ΔπΠα Ὄσργοββ {π6 1πουρσμὶ μδὺ ΡτοΡΔΌ]Υ {Π6 
τη ἰβέοσία ηθ τ] οἷ δα ποῦν Ὀ6.Ά]]6η ἐΠ6 ρϑορίθ τηῖϊρῦ ΡΟΒΒΙΡΙΥ 
παν γοβα θά ἤοπὶ ἰΠ6 στα βοαίϊίοη οὐἉ ἐπαὶ υυῖβϑῃ. Οα ἴπαὶ 
στουηά, {Ππογοΐοσο, Φοβῆπα ποὺ τοστοίβ [αὶ δυο ἃ ἀοβῖγο ἢδά 
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ΘΥ͂ΟΣ Ὀ6ΘῊ [6]} ὈΥ͂ [8γ86] οὐ σταϊίῆϑα Ὀγ {π6 1,οτα.Ἰ---Οἡ 1Π6 180 
οἵ {Π0 ΤΆγΘ ἔοστῃ ΠΩΣ ᾿ηϑίοδα οὗ ΣΓΏΣΤΙ 596 ωαϊα᾽ 8 

ΠμοῃγῦυςΒ, ὃ 41 Ὁ. ἐν τἢ 8 ΘΙ Ρ]ογοά ἴῃ ἃ 8 την γῪ ἴῃ ΗΔ. 

1. 156 ἴῃ ἴη6 ῥἷαςθ οὗ τθντ. -- 9 ἑηϑη. αὖϑ. ὙΠ 18. ϑϑα ἤθσθ 

ΘΙ ΔΙ 4 }}Υ : “ τ Ὡγ βαϑὶ τποὰ Ὀγουρηδ 8 οΟμΡ]ΘέοΙΥ ονοσ,»" 
866 ἰσαϊά, ἸμοὩΡΌ. ὃ 280 Ὁ. πΥ ΝΠ ΤΟΙ ΓΒ 1η [818 ραβϑβᾶρο ἴο {Π6 

{1068 ἀνθ] ]πρ τ [Π6 Του ΠίΑΙ 8, ἴι6 Οαπαδηΐίοβ οὔ 186 Θαϑί, 1: 
σΟὨ ΓΔ Ἰϑ1 πο. 0 ἔγοτα ὭΣΣΣΙΙ (Ὁ. 9) ἴποβθ ψιὸ ἀνθ] πὶ τΠ6 

ΡΪαἷπ ἀπά οπ {π6 θογάογβ οὗ ἔμ6 Μοαϊξοιταπθαμ 8568, ἐμ6 Οδπδδη- 
ἰϊ68 οὗἨ [16 τγϑβί, 88 76 ΤῊΔΥ 866 ΠΊΟΤΕ ΟἸΘΑΥΙΥ ἴῃ σοίθγθ ποθ ἴο οἤΔΡ. 
ν.1. 2Ἕαυνον» ᾿δ8 ΟΟΥΓΘΟΙΪΥ ΟὈβοσνοά (1 ἢΪ8 ποΐθβ οῃ ν. 9), ἐμαὶ 
186 15γ86}1{65, ΠΘΠη ΟἹ ἴΠπ6 δαβίθσῃ 846 οὗ (ἰδπᾶϑῃ, ᾶ.ὰ αἴγαϊα 
Ιοβὲ {86 τοροσὶ οὗ {πο Ὶ} ἀοίραι βῃουϊα οὐ ἰο ἴῃ6 δᾶῦβ οὗ [6 
Οαπααηΐξο8, ἐμ6 πηϑὺ παίαγα ἰγ 06 {πη Κίηρ οὗ {π6 Οδῃδδη ῖο8 
οῃ [{6 τυϑϑὲ." ΟΟτηραγθ ἐπ ποίθβ ου ομβρ. [ϊϊ. 10.---, 8.86. 
ΤΏ686 γΟΓΒ68 ΔΓ ῬδγαρΡἢγαβοα {δπ18, Ὁ Οἰονίοσιιδ, Μπιολαοῖΐδ, ἀπὰ 
οϑοπηυ ον: “’ παῖ οδη 1 88 ποῦν ἴο {8686 Ρ60}]6, ἰο ψβοῃ 1 
ἢδνθ ρσίνθη {Π6 βϑγαησο ἐπαῇῷ που ψου]άβὲ Ὀ6 ὙΠ 18, 48 ἔποὰ 
{Πγ861} ἀἸά8ιὲ ῥσοπιῖβο πιὸ ἢ ὙΤΠον Μ|1}} τοραγὰ τὴ6 88 ἃ [ἰὰγ. Βυΐ 
ΔἤαδίνιΒ ἮδΔ5 ΌΒΌΪΥ ῥγοποιποθα [818 οχρ]απαίίοῃ “Κ΄ θΟΐ᾿ ροϊπ 1688 
Δα αὐϑαγα." ὅϑυςἢ δηχίοίυ δοοαὺὲξ [18 Οὐ θᾶ 5861} δηά [ῃ6 τσϑ- 
βρϑοῖ ἢ τα]ριῦ 6 ϑηϊογίαϊποα ἴῸγ 18 ρϑύβοῃ σου] ἤονοῦ μᾶγ6 
θδθῃ [8] ὉΥ Ψοβιυδ, [16 βογναπί οὗ αοά. Νοῦ ἀο [ιἷβ τννογὰϑ8 
ΘΧΡΓΘΒ8 {π6 Ἰθαδὲ σηϊϑίσιιβι 1 [Π 6 ῬΓΌΤΪΒ6 πηδάθ ὈὉγ Οοά, {Πδὲ πο 

ΕΟ πῖρδῦ θ6 υγροᾶ ῃ Ορροβὶ(ΐοῃ ἰο [6 οχρ δηδοη ρίνθῃ ἴῃ (6 
ἴοχί, (μαὶ {π6 ῬΘΟρ]6 ρᾷνϑ υὐΐϑσβῃοθ ἴο ἃ βίτη:]δν οοταρ]αἰπί, δ τὸ βπὰ 
ἴῃ Νυπι. χῖν, 2 8βθᾳ.: “Ῥου]ὰ ἀοὰ ἐμαὶ να μδᾶά ἀϊθὰ ἴπ (86 Ἰαπᾶ οἵ 
ΒΕΥ͂ΡΙ ον ποιὰ Οοᾶ τὸ μαὰ ἀϊθὰ ἱπ ἐμῖ8 τι!άθσαθεβ ' ΨΥΒΘταΐογθ 

{πὸ ΤἸωογὰ Ὀτουρῆξ 8 υπίο (μ18 Ἰαπά, ἰο 1411 Ὀν 1π6 ϑιυυοσᾶ, (μὲ ΟἿΓ 
ἶν 68 δηα οὐν ΟἸ] ἄγθη βμου]ὰ 6 8. ῬΓΟΥ͂ Ὁ δηὰ ἐδαὲ {μῖ8 ΘΧΡΓΟβΒίοι 18 
ἀοβουρθὰ 88 ἃ τηυστηυτσίπρ ἀραϊμδί Μοβοθ δῃηὰ Αδγοῆ. Βυΐ ἄυο δὶ 
ἀϊουπὲ :ἄ6π), ποη δδὲ ἰάθρμῃῃ. Τὴ πογβ ΤΥ δ6 ἴμ6 βαῖηθ, ὃδυΐ ἐμοὶ 
ΤαΘΔΠΪπΡ᾽ ἀθροπάβ προ 86 Υἱθὺγβ διὰ ἔδϑ]ϊπρβ σῖτα τ ΒΟ (ΒΘΥῪ δτθ 
αἰΐετοᾶ, Τἢδ ρϑορὶο ἰπ {δ6 τ] άθσπι 88 βαϊα 4180 “τὸ ν1}} δρροϊπὲ 8 
Ἰοδάϑὺ δηὰ τοίυσηῃ ἰο Ερυρί" (ν. 4), δῃιὰ Ὀγ (μῖ8. ῥγοοϊαϊπιθὰ {μοὶγ υπ- 
Ὀ6]1οΓ ἴῃ αοά, δηά ἐμοῖν γϑρ ]οη δραϊηϑὲ Μόοβοβ, {86 ἰοδάθσ δρροϊηίθὰ 
ὃν {80 [μοτἅ. [οβυδ, οῃ {1:6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ͂, ται ξοϑίβ 818 ἔϑιι, ποὺ ΟΠ]Υ ΒΥ 
τἀὐτηΐηρ; ἰο αοα ἱπ (μ6 δηρυϊθῃ οὗ Βἷδβ μὰν Δηά ρουτίηρ ουὲ Ηἶδ στοῦ 
Ῥοΐογϑ {86 Τωογὰ, ὑπ 4180 Ὀγ ρ]οδάϊπρ' (νν. 8, 9) (1:6 ἀτοδάρα ἀδβίγαοίίοι 
οὗ (88 ῥθορἶο, δπᾶ ὁΟὨΒοαυθηΐ ᾿Π) ΣῪ ἰο 186 ΕἴΟΣΥ οὗ (οά, 88 {{π6 πιοίῖνο 
ἴον Ὠἷβ ἱπηρογίαπαίθ ῬγΑΥ ΘΓ. 
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0Π6 ΒΒο]α 6 8016 ἴο τι βίαπα Ὠΐπὶ (1. δ), 88 7)εγεδθ7' ΒΌΡΡΟΒΘΒ. 
ΤΏΟΥ ἃ΄’Ὸ ᾿πίθη θα τη ΪΥ ἴο δχρίδϊῃ [Π6 στοαὶ αἰβίγθβθθ ἢ 
νΠ]οἢ «οβηπα τγὰβ ον υ Ποἰπιθὰ. “ὍΤΠ6 Ἰοδάοῦ ἤογθ {0118 [16 
ΤΟΘΒΟῚ ΟὗὨ {πΠ6 τοῦ ]6 οὗἩ πιϊπά, ᾿ΠΙΟΝ νγα8 80 ΟἸΘΑΥΪΥ βίον ὮΥ͂ 
ἢϊβ τηδῆπογ, [18 ἴσο, ἀπὰ 18 σογά8β,"--- Δ]αδίιδ.---τηγοὶς ΓΙῸ 18 ποῖ 

τι8θα ἴ0 ΟΧΡΥΙΘΒ8 ΡΟΥΡΙΘΧΙΓΥ, 88 ἱ «οϑῆσα ἀϊὰ ποῖ Κπον μα ἰο 
880.) οΥ Π6 ἱπητηθα  αἰοῖν δου σα γὰβ ρὶνθ8 αἰΐογϑησα ἴο ἢἰβ ἐμουρἢ 8. 
Τὸ σδίμοσ ἱπαϊςαίθβ Ποϑι δι 88 ἴο Π6 οογτθοΐμοθβ οἵ (ῃ6 ἔδαγβ 
τ ΙΟἢ 6 γγὰβ αἀδουΐ ἰο υἱοῦ  δηὰ 18 80 [Ὰ {π6 σοδυϊὶ οὗ 11 ἢ 

{πδΐ 10 ᾿ηἀἸοαίοβ μοβιἰδεϊοη οὴ ἐπ6 μαζὶ οὗ “βία, ἴο δάπιϊε τῃθ 
ΡΟΒΒΙ ΠΥ οὗ ΗΪβ ἔθασβ θοϊηρ γθα θά, βίποθ (ΠΟΥ͂ 8.6 ΘΥἹ ΘΏΓΥ δἱ 
ΨΑΓΊΔΏΟΘ ὙΠ [0 ῥγΌσαῖ868 οὗ αοά. Βαΐ β'ποθ [89 πψογάβ 
ὝΝ ΤῸ; “ὙὙαῖ 88.4}}1 βαυν᾽" ψ10} ν᾿ Ὠἰοὶ ᾿ οβαα ΘΟΙΏΙΏΘΠΟΒΒ Ε]8 

ῬΓΆΥΟΣΙ, νΐποθ βοῃ)6 ἀουδὲ 85 ἰο {86 στουπα ἴογ Ηἷδ ἴϑαῦ {πὶ {16 
Οὐδπδβηϊίαβ, 15 ομσα {Π6 Ὺ ποαγὰ ἐμαὶ ἴΠ6 1βγϑθ] 198 Πα ἑυγηοά 
{ΠῸΙ͂Ρ θα 8 ὍΡΟΙ ἘΠ 6 Θμοταΐθϑ, γοῦ ]α αἰΐδοῖ [ἤθτη ΟἹ ΘΥΘΓΥ 5146 
Δ Πα ἰΟΣΙΥ οχιθστηϊπαίθ ἔμθηλ, δπα γοὺ 8448 [Π6 Θηαυΐγυ, “ ψῇηδὶ 
1] ἐῃοῖι ἀο {Π|6ῃ [ῸΣ ἘΔῪ στοδὶ παι ἢ" πὸ τορασγὰ [6 γγῆ0]6 88 
βῃονίησ, οἡ [Π6 ὁη6 ᾿ιαπά, [89 τποϊϊνθ τ ΒΟ ἱαρ 616 Ὠΐτπα ἴο 
ΘΙΏΡΙΟΥ γοσάβ. αἰπιοδὲ διμουπίπρ [0 ἃ ΤΟΡΓΙΌΔΟΝ (Υ. 7), ἀπά, οἱ 
[Π6 ΟἾΠΟΥ Βαηά, 88 δἀαϊΐῃρ δι ρ 818 ἴο ὑπΠῸ τϑαποϑί, ἢ] ἢ {116 
ΜΟΓὰ8 ΠΟΙ ΓΘΟΙΪΥ σοπίδιη, ἔπαὶ {π6 Τωμογὰ ποῦ]ά ἀνοσὶ βὰς ἃ 
ΔΙ δυΥ Ομ ἰϑγαϑὶ [ῸΣ {π6 β8Κα οὗ ἢἰ8β ρϑορὶθ δῃὰ οἵ [ἴ8. οσῃ 
ΠΒΠΊΘ.---ἰ αρτοο ΜΠ Οἰοϑδηΐιδ (Τ Η68. 1. 222) ἰπ τϑρδγαϊηρ "ἢ 88 

8. ΠΟΠΙΓΔΟΓΟΙ [ῸΓ ΝΣ “ ργϑυ. ὙΤὨΪ8 15 [Π6 ΟἩΪΥ ἀογναϊίοη ψ ΒΙΟἢ 

Ὑ}}11 Ἔχρ δίῃ 118 δεῖδρ υϑ6α ὈοἴογΘ ὍΣ “ἐ ἴο 84ἃ στοδίον ἱπίθ ἢ Β.ΕΥ 

ἴο δαγῃθβῦ ῥγδγοῦβ" ΤΤὴθ Ἔχρἰδπϑέϊομ βυσροδίοαά ὉΥῪ Ῥυωαϊά 
(μολτΡ. ὃ 101 ς.). (μαἱ 10 18. 4 οοπίγδοίοη οἵ ἀμ Ἐῖς δηά ὯΝ» 18 

4υϊῖθ ᾿π81|18810]9.---Τ 6 Ῥϑου ΑΓ ΡΏΓαθΘ ἢ» ἼΒΤΙ (ον ΒΊΟΝ ἴῃ 

ν. 12 ΠΡ ΓΒ ἰδ πϑοὰ “ἴο ἰασῃ (86 πϑοκ θθίοσθ ΔΩ ΟΠ, 

ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 8 [0 οὔ ΡὮΓΣΑΒΘ ; ἴο ἔσσῃ (Π6 ὅδ, ἱ.6. ἴο Ηθ6.--- 
ΠΟΥ ΓΥΤΤΟ ιολαὲ ιοῖϊϊὲ ἰλοι ἀὯο υὐἱἱῇ γεσανά ἴο ἐδ σγθαΐ παπιὸ  ἵ.6.) 

μον νὴ ἔπου τοβοὰθ ἥγοιη οοπίθηρὲ δηἃ βοοσ διηοηρδί [86 
ΠδίϊοηΒ ἐπαΐ πδτηθ οὗ [ΐπ6, ψ ΒΙΟΒ ΙΓ Βοστίο ἔποὰ ᾿δδὲ τηδάθ στϑαξ 

δηοηρβί ἔπ6πὶ ὈΥ͂ [ΠΥ τηϊγαουϊοιβ συϊάδηοο οὶ [ϑγα6 ] ὃ Ταῦ {Π18 

18 ἃ σοττϑοῦ βαρ  δηϑίίοη 18 δρραζθηὶ ἔγοι Εἶχ. χχχὶϊ. 11 844. ἀπά 

ΝΙΩ. χῖν. 28 5464.) ὙΠοσῈ Μόοβθβ ἈΓβῈΒ οὴ [η6 88π|6ὸ σγτουπά ἢΪ5 
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Δρρϑδὶ ου θῇ] οὗ [ΠῃΠ9 ρϑορὶθ ; 866 αἷδο θυ. ἴχ. 28. --- ΟἸὁδοηΐιι 
γοράγαβ ἴΠ6 ἔΌΓΠὶ ΓΙΌΣ ΕΥ ΤΟ Ἰηδίοδά οὗ ΓΤ ΤΤ 85. 8ῃ Αγὰ- 

τηϑῖβαι (μοΒγροῦ. Ρ. 482 564.); Ζιοαϊά ΒΌΡΡΟΒαΒ {πα {π6 26» 18 
864 οἡ δοοοπηῖ οὗ {Π6 1πἰἰπιδοῦ σι τ ]οἢ [Π6 ργϑυϊουϑ νγοσὰ 18 
οοπηθοϊοα τ ἢ Ὁ (1 ΘῃγΌ. Ρ. 428.) ΟἾΠΟΓ ἀπαίορουβ [ὈΥΠΊ8, 
Ὠοννονοσ, ἢ6 ρΘΏΘΓΔΙΪΥ ΓΘρΆΓΑΒ ἃ8 ΔΥΡῚ  ΓΑΥγ,) δηὰ αυγον σῖνοδ [ἢ 6 
8816 ΘΧΡΙΔΗΔΌΟΩ ἴῃ {Π6 6486 Ῥαΐοσο τ8. ΤῈ πογὰβ {ΠΘ 86 1 γ 68 
ἢθ σορϑιἊ8 ἃ8 οοη δι ηΐηρ᾽ “ 8ῃ Θσχπογίδεϊοη, πο ἰο 880 ἃ ἀδπιδῃά." 

γν. 10--1ὅ. Το 1ωογα ΒΒ ΔΏΒΥΤΘΥ ΟΧΡΓΘΒ868 ΠΡῸΣ ΟΠ δοσουηΐ 
οὗ 16Γ86}᾽5 ἰγαπβρυθβϑίοῃ. 118 18 ̓ παἸοαίοαά ἢγϑὶ ΟΥ̓ 6 τοργοδοῆ- 
ἔα] ᾿πιτοἀποοι ἴῃ ν. 10, [θη ΟΥ̓ {πΠ6 Θαγποδίηθϑβ πὰ Ἡ]ςοὶ 
1Π6 γγογὰβ8 τὸ ογοννάθα ἰοροίθοῦ, δηἃ 4180 ὈῪ ἴπ6 πθασθηΐ υ86 
οὗ Ὧν Ὑ]οἢ Βοῦνοβ ἰο ὑσΐηρσ ἴΠ6 ψΠο]θ ἰο ἃ οἰϊπιαχ. Οἰογίοιιϑ 

18 οὗ ορἱπίοη {Πι|41 «Θμονδὴ σοτητλπῃϊοαίθα (Π18 ΤΘΡΙΥ ΤΠτουρἢ {6 
τϑαΐατ οὗ [6 ΗΙΡῊ Ῥυίϑδβῦ ; θα ἴῃ {πὶ οδ86, 10 ψγου ἃ δ6. πθοθδ. 
ΒΑΙΎ ἴο Δϑϑιι6 ἐμαὶ οβῆυδ οβδγοα Π18 ὑσαυοῦ ΓΠΓΟΌρἢ [ἢ 5816 
τ Θά πη) ἃἢ ΒΒ ρίΟη ΘΥ ἀθη}γ δὲ ναυίδποθ ὙΠ τἢ6 ἴοπθ οὗ 
{π6 Ὑ016 παισδῖῖνο ; 866 [Π6 ΣΟΙ ΔΓ 8 Οἢ ΟἾΔΡ. 1. 1.--- ΤῊ 4π69- 
ἔοη : “ ψΠογθίοσο []168ὺ ἰμοὰ {μΠπ8 ροπ πγ ἔλοο 5." 18 ομα οὗ 
τοργοοῖῦ, πρὶ γίπρ ὑμαΐ “οβῃτα πδα μῸ γθαβοι ἰο ἀουδὲ {16 ἐλ: ἢ- 
ἔΌ]Π688 οὗὁἨ {πὸ 1,ογά, ΟΥ̓ 10 ἱπηρίοσα 118 ΟΠ ΠἰΠΌΔΗΟΘ ; 51η066 10 νγᾶ8 

ποῦ ἰο αοὐ, Βαξ ἴο {Πθ δῖη οἵ [Π6 ρϑορὶϑο ὑπαὶ π τησδί ἰγᾶςθ [110 
σϑἰ την τ Ποἢ μα ὈοίΆ]]Θη 18γ86]. Τὴ τοργοοῦ ἀοθϑ ποΐ οὗ 
ΠΟΌΪΒΘ ΒΡΡΙΥ ἴ0 {π6 τηο γα ἔδλοϊ οὗ “οβῆυδ᾽β ἰυσηῖηρ ἴο {πΠ6 1ωογὰ 
Δῃἃ ῥχοβίγδιηρ ΠῚ ΠΊ861} ἱῃ ὈΥΑΥ͂ΘΙ, ΠΟΥ ουθῃ ἴο 6 ἴοῃθ οὗ οοπηι- 
ὈΪαἰηῦ ἀραϊηδῦ {π6 Ιμογὰ οὌὔβοῦναῦὶθ ἴῃ [Π6 ογὰβ οὗὨ ᾿ἷ8 ῬΥΆΥΟΥ, 
μυΐ ἴο {π6 ἀϊβροδιίΐοη, γὩ]οἢ Ὧ6 τηδη βία, ἴο βθοκ {Π6 οαυ8θ οὗ 
Ηἷδ τηϊϑέοσίαπο ἴῃ οα δά ἢ18 Βα ρογπίθπμάθῃοθ, ΠΘΓΘα8 1ΐ τγὰ8 
ἰο Ὀ6 ἴα ΑἸ ἑοροίθοῦ ἴῃ [Π6 ἰγδηβρτθβϑίοι οὗ [Π6 ρβορίβ.---Υ. 
11. 7ναοὶ δαί δἰπηθα, 8414 [Π6 1ωογά, 80 [ἌΣ 88 {Π6 δίῃ οἵ οπϑ δὰ 
ἰαἰπίοα {π6 ἡ Βο]8 οοιητη αἱ ; (566 οοπιπηθηΐ οἢ ν. 1). ΤΊ βίῃ 
ἐμαὶ δὰ Ὀδθὴ οοτηηλ θα τῦᾶ8 ἃ ἰγδηβρτοβϑίοη οὗ {6 οονθη ϑῃηΐ, 
γοἢ ἐπ6 Ιμογὰ δὰ τιδάθ τλι {πΠ6 1Βγδ 6} 1168, ἱ.6. ἃ ΤΥ ΟΔΟΠΘΙΌΙΒ 
πορίεος οὗὨἩ ἐΐ6 οὐδ] ραίίοπβ ἱπνοϊγθα ἴῃ ἔπ6 οονθηδηῦ ὙΒΊΟ ἢ ἘΠΘῪ 
ἢδά οπίογοᾶ ᾿πίο τὶ “6 πονδὴ (Εχ. χὶχ. 8 δηὰ χχίν. 7) ; γϑ8 
τΏοσο, ἐπ βγϑο ἐθ8 δὰ δρρτορσχίαίθά ἐμαὶ σῃῖο 88 Ρ]δοθά 

ὉΠῸΟΥ {π6 Ὀ8:, δῃὰ (πῃ δά Ὀγουραῦ {6 Ῥαπ ἀροι ὑβθιηβοῖνε8 

(εμδρ. νἱ. 18). ὙΠῸ βσβὶ ἴΠπῆθα οἰδιβοβ ἀθβοῦῖθα [6 βὶπ πὶ 108 

τοϊιίοη ἴο Οοά, ἔπ6 [0] ον ηρ ἴδμγθθ γοΐεν ἴο {πΠ6 δοῖυδὶ παίυτθ 
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οὗ {86 βἴη ἰἴβ6 18, ἃ8 {Π6 8, οοποθαὶτηθηΐ δηα τη ἰβαρρσοργιδιίοη ἴο 
ὑπο ἷν οὐν 86 οὗ {π6 δίοϊϑῃ σοοῦϑ, ἐ.6. 88 ἃ ἀατίηρ, οὐβειπαῖο, δπὰ 
ΤΘΟΚ]688 οσίπλθὐ Ὁ) 715 ἀ068 ποὺ τηθδῃ ἀδηΐαί ὌΡΟΩ ΘΠ  ΙΓΥ, [ῸΓ 

ΠῸ ΘΠΔΌΪΓΥ Πδα γοὶ Ὀθθη ἰπδ αίοα, Ραϊ “( οοποθαϊπιοπέ οὗ {παῖ 
νοἢ ουρσπῦ ἴο ἤανθ ὈδΘη σοηἤοββοα 1} ρομιΐθηςο᾽ (8, ϑοληιίαε). 
--οὖ" ἄοδ5 ποὺ πηθϑῃ ἴπ6 ἰθπέ ἴπ πο ἢ Ασμδῃ πὰ δυτοα [86 

βίοϊθῃ δυῦϊο 65 (ν. 21) Ὀὰΐ {π6 ἡμεγπίξωγθ, αιποηρϑὲ τ] ἢ ΠΟΥ 
δὰ Ῥθθῃ ρῥἷδοθά, [μαὶ {ποὺ πῆρα Ὅ6 υβθα δ᾽οησ ψ1}}} [π6 τοδί 
ἴοῪ Ὦ18 ΟὟ ΡΌΓΡΟΒΟΒβ. ΤῊΪΒ 18 τηοπιοηθα ]αβῖ, Ὀδοδιιβ6 1 τνὰ8 [Π6 
ὙΘΙΎ ὙΟΓΒὲ [ϑαΐασο οὐ [6 Οὐ Π6, 81π66 1Π6 ΔΙ(16168 βίοϊθῃ δὰ 
Ῥθθη σοηδβθογαῖθα ἰο ἔμ6 Ἰωοσὰ, δπὰ ἐμογοίοσθ ἰξ ργονθὰ {ῃ6 οχ- 
ἰβίθῃςθ οὗ δχίσοπιθ ἀθρσαυΥ, ἴοῦ {Π6πὶ ἴο ὯΘ ρογνογίθα ὈΥῪ ΔΗΥ͂ 
ΤΑΔῚ ἴο ἢ18 ΟΥ̓ Ῥχῖναίθ 1150.---. 12. Οπ δοοουηΐ οὗ {118 51η, [ἢ 6 
Ι,ογά δα νι παγαννῃ ἢ18 δ᾽ 4 ἔγοπι 18γ86], 80 ἐμαῖ [ΠΟῪ οου]ά ποῖ 
βίδα Ὀσίογθ {Π|61Ὁ ΘΠΘΠΪ6Β ; ΠΟΙ νου] ἁ ἢ6 τϑηᾶθν ἔμθ ΔῺΥ ἔα- 
ΠΟΥ 8.58βίβ μη θ, ΠῚ} {ῃ6 θᾶ νγὰ8 γοπηουθα το ἰπ6 τηϊάϑὲ οὗ 

{μ6π1.5--- ΤΠ σϑηοναὶ οὗ {πὸ θη ἔχοι [86 τηϊάϑι οἵἉ 18Γ86] 18 8βαϊ1ἀ 

1 ΟΥ̓ ΊΠ6 ϑαυ]οῦ οοπιπιοη δίοτσα, 3, δοληιας μ88 τηδᾶθ (Π6 τηοβὲ οατγοίαὶ 
δἰϊοτηρύ ἴο ροϊπὲ ουἱ (86 σταάδίϊοῃ τ 1 ἢ 18 ΘΟ ΔΙ Π6α ἴῃ ἔπ 0 ΡΆΒΒΔΡΘ 
δοίοτθ 8, δηὰ 4180 ἰο ἰγδοθ {ἢ 6 Ρ478116] θοίσγθοῃ ἴμ6 ἀοβοτρίοα οὗ ἐδ 
οὐἴπηθ οοηΐδίποα ΠΘΓΘ, δηθὰ Διο δμ᾽ Β Βυθβοαθποαΐ σοηξεβϑίοη οὗ 1 (ν. 31). 
Ηθ ἀϊβοονοῦβ {π6 σταυὺυ οὗἁἉ {80 οἴδποο, ἰηἀϊοδίθα ὈΥ {86 ρτδάδίϊοη δηᾶ 
οὐτηυ]αἰΐοη οὗἨ σογάβ, ποὺ βὸ τῇ 0} ἴῃ {πὸ αἰ αγοιὺ βίορα ἐμβϑιλβοῖνθβ, ἃ8 
ἴθ {Π6 ὁοῦγθο οὗ δβἴη, οορεϊπυδηοὸ ἱβογοΐη, πὰ δὴ οὈὐβιϊηδίθ ᾿ρΣ- 
ἴθποθ δηᾷ πορ]ϑοὶ ἰο τϑῦιονο (86 601] ὑἐπίπρ. ΒΥ ΜΊΔΓῚ 86 υπαογβίδηθ 

186 ἔγβὶ 'τηραΐβα οὗ δ νἹοκοὰ τιμᾶ, ὈῪ ΓΞ Ἣν δ ΔΡΡΙΌΔΟΒ ἰο (ἢ6 

οὈ]θοῖ, "χ»} 118 βοεογοῦ δυβίγδοίίοῃ ; δῃηᾷᾶ ἱπ (η6 δοποθδὶπιθαί οὗ {86 βίοϊβη 

δοοάβ ἀπηοηρβὲ ἢ18 οὐγῃ {μη ρ8, 6 ἀἰβοονϑῦβ (6 Ῥχοοῖῦ οὗἨ οὐβεϊπδῖο ᾿τα- 
Ῥϑῃϊΐθηοθ. Ἀομδη 8 ΟομΗγτηθα ΟὈΒΟΠΔΟΥ δπὰ ᾿ηροηϊίθηοθ ἢ6 {πυ8 
ἀοβοσῖρθοβ: “ ὙΒοη Αοἤδη Ἰοηροᾶ, ἢ6 οὐρῇ ἴο αν γϑϑίβίβα; ψῇθῃ 
86 ῥἰαπηρᾶ, Β6 οὐρῇ ἰο Βανο βίορροα Ὀοίογο ἰδικῖηρ ; θη δ6 δα 
ἰδ κϑη, 6 βῃουα παν οδϑί 1 ΔΎΔΥ ᾿ηδίθδα οὗ βἰβθα!ηρ ; ἤθη 6 δᾶ 
βίοϊθη, ἢθ Βοῦ ἃ ἔγθοὶυ μᾶνο οοηΐοϑβοα 1; δηὰ ψβθῃ ἰζ νγαβ θυτίοα, ἢθ 
ουρδί ἰο Βᾶνο ἀὰρ 1( ἀρ δρδῖπ," Ταῖβ οχρἰδπδίζοῃ, μούσονοσ, οὗ μι 
δηᾶ ΣΡ ὝΔΥ 18 ΘΥἹἀΘὨ(] ΔΥΌ ΤΆΥΥ. 

3 ΤῸ σθᾶβοῃ δβϑὶριηθα ἴῃ ἐμθ ἰοχὺ ἔον [ὴ6 ἀοῖοδί οὗὐἨ (86 δύτῆν, νδοΣ 
88 δΒθηΐ ἀρδὶηϑὲ ΑἹ, 15 γοὐθοίβα ὈΥ ΓΑΙ 0Π81188 8ἃ8 τογ109 8], ΕὙοσ {Π6 
ἔδοῖ, {παὺ ΨΦοϑπα ϑυ θδοαῦθηῖΥ 1οἀ (86 σπμοἷο οἵἨ [Π0 ΔΙΤΑΥ δρδϊπϑί {16 
ἰοντῃ, (ΒΘ Υ ̓ηΐον (πὲ {816 ἀοἔδαὶ τνδδ σθϑ ΠΥ δἰ θα Δ ]6 ἰο (86 Παϑίο οὗ 
{π6 ροποῦαὶ, τΠ0 ρῥἰδορᾶ ἰοο τπηυοὴ το ϑῆοθ ὌΡΟῚ ἐπ 8118}} ΤῊΣ] ΑΥῪ 
ΒΚ1}} οὗ {π0 Ὀαπά ἤτϑί βοῖὶ οαἱ. ΤΉΘΥ ΒΌρροβο {δαὶ (86 δι ΡΟ ΖΖΙ ϑπηθεΐ 
οὗ 6 ἐγθδδυσοβ οὗ {86 ἰθιρὶο, ϑαϊὰ ἴο ἴανὸ Ὀθθη δβϑίρτιοῦ Ὀγ [86 ΟΥ̓ΔΟΪ6 
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πῃ ν. 1δ ἴο Ὀ6 [τ ρο881:0]6 σιοῦΐ ἐμ ἀφϑίγαοίίοη οὗ Αομδη, 108 
Ἀ18 ΤΆΙΩΣΥ δῃα ΡΟΒΒΘΒ8: ΟΉ8. 

γν. 18---1δὅ. Αἴδοσ ὀσρὶ δἰπίηρσ [6 σαπ8θ οὗὨ [86 οδἰδιλ τ [Π}6 
Ιμογὰ σοιμμηδ 8 «οϑαα ἴο τοίου ἴπΠ6 θὰη ΠῸΠῚ [6 ΡΘΟΡΪθ. 
Απά ἴῃ οσγάοϑυ ἴο δοσοιρ 18} {Π|8 ἢθ 18 ἴ0 ᾿πβίσαοί (6 ῥθορὶθ ἴο 
ΒΔΠΟΙΗ͂ {Ππϑηγβοῖνοβ ἀσαϊηϑὲ (ῃ6 ποχὶ ἀδΥ (860 οἾδρ. 111. ὅ), δὰ 
{86 ἴἤο ὑγίηρ πολ θοΐοσο (ἀοὰ Ὀγ {γ1}068 δηα [Δπ|}1}168, ἀηα Ποιιδ6- 
Πο] 48 δηά ἱπάϊν! ἀια}5, {πὲ [8.6 ΟΥ̓ΤΩΪΠΔ] τΩΔΥ 6 ἀοίοοϊοα Ὀγ Ἰοὶ ; 
8Πα θη ἀἰβοονοσθά ἢ 18 ἴο Ρ6 Ὀυσηθα ψ 1} 411} ἢ 158 ῬΟΒΒΘββΊΟ" 8. 

8.8 8:6 ΣΟΔΘΟΙ, 88 ΙΠΘΤΟΙΥ ἱηνθηίοα ἕο ἰἢθ βδῖκθ οὗ το Πρ ἐπ6 θη- 
ἐπαδίαδιι οὗ {86 ἀἰθῃοαγίθηθα ρθορὶθ. (Ῥαμΐμδ ὑ. 108, Πα58εε Ῥ. 107 
846ᾳ., Μᾶαιμγεν οὐ ν. 11, δῃὰ νυ. ζεπρεγζα Ρ. 084 δ8066).---Βυὺ {818 
Βγρούοϑὶθ 18 ον ἄσονσῃ ὈΥ {86 βού (δὲ 1 4068 Ὠοΐ ΘΧΡΙΔῖη [86 αἰ ΘΟΟΥΘΙΎ 
οὗ Αομιδπβ (ποῖ. αμέμδ, ἱπάοοά, ροθβ ἴο 19 σ ΥῪ τοοῖ, δηα τηδΐη- 
ἰδίηβ ἐμαί (80 ργ]θϑίβ ῃδὰ ρῥγίνδίϑιυ ἀϊβοονογοᾶ ἐμδὲ ἃ οοσίδίϊηῃ Αοῦδη μδᾶ 
Κορὺ ὕδοῖκ βοπιθ οὗ (μ ἐδιηρβ, το οὐρθΐ ἰο αν Ὀδοη Ὀτουρδξ ᾿ηΐο 
([Π0 ἐδθθγηδο 16 οὗ οα, 88 ραγὶ οὗὐἨ ὑπθ ὈΟΟΙΥ οὗ «“εογίοδο. ΤΟΥ (μ6 πῃ 
ΔΙΤΔΏρΘα [0 ἴπΠ6 ΡΘορὶΘ (80 βρθϑοίβοϊβ οὗ Αομδη᾿β ἀοίθοϊϊοη ὮὈΥ ἀϊνῖπθ 
Ιού. Βυὶ Μαιυγεν διὰ υ. ζέπρεγζε ἀϊὰ ποὶ σϑηΐυσο ὁ ΟΑΥΤΥ ὑμοὶγ 
οΥἸ ΠΙοὗδπι ἰο βασὶ ἃ ἸΘΩρΡῸΝ 88 (18, 80 88, [Ὁ 86 Τη616 Β8Κο οἵἉ ρὶνίορ ἴὸ 
(ΒΟ οὐ δποῖ αι] οοπ͵θοίαγοθ ΤΊΟΓΘ υδ ἀἱγ (δδη ἰο (16 ἰθίογ! 68] 
ὨδΙιγαίϊνο, ἰο σμδηρο [Π6 ρογθγηπιθηΐ, ἩΒοΒ αοα οχογοίβοα ἴῃ [5Γ86], 
Ἰῃαΐο ὈΠΠπᾶὰ οἴδηοθ, ἱπέο βυοὴ τἀποοχίδι (168 48 ἔἢ6 δοο ἀθηΐ] ἀἸ ΒΟΟΥΘΣῪ 
οὗ 8 {μοῖϊ, δπὰ (ὁ στοργϑβοῃὺ ἐμο ὀχϑουίοη οὗ {86 Ἱπαάρτιηοηί οὗ αο Ὀγ 
ΤΏΘΔΏ8 οὗἉΪδ6 οἱ, 88 ποίδίηρ Ὀαΐ ᾿πρΡΊΘΥΥ διὰ ἀθοθρίϊοηῃ. ΥὙοΐ ὮὉΥ͂ τὸ- 
Ἰροίύϊπρ {πὶ8, {μὸν ΟὨΪΥ οοπἕθθθ {ποῖ ἱῃαὈ τ γ ἰο Θχρίδια {π0 δοίυδὶ 
ονθηΐ, ἤαυγενῦ' ἰἈῖηΚΚ5, ἰμαὺ ῬΟΘΒΙΌΙΥ (ΠΟΥ ἢ8Δα 81] ἰδίζθῃ βοῖωο οἵ [89 
Ὀοούγ, δηᾶ ἐμὲ ὑπογϑίογο {86 Ἰοὺ τηῦδὺ προθββαγ ]ν (8}} ὑροῖ ἃ ραν 
τηδῃ, δηά ΟὨΪΥ Λαρρεπεα ἰο [Ἀ]}] ρου Αοῆδῃ. ὃ ἐδὸ βοΐ οὗ (9 
ῬΘΟΡΙΘ δ΄Ὸ ἔο ὃ Ββἰδιιροὰ 88 (μίονοθ ἰο ρίθαβο {πὸ σαίϊοπα βίϑ] Ἱ, 
οησεῦῖα 18 ὯΟ τότ Ὑ]]ΠἸρ᾽ ἰοὸ δάπηΐϊξ (818, {η8π ἐμαὶ 1ΐ τυδ8 8}} τηϑτο 
δοοίάθηί. Ηδθ βρροβεβ ἐμαὺ ΑομδηΒ ῥὑσγουίουβ ἀθοὰβ δα τϑηἀογοὰᾶ ἱΐ 
ΨΟΓῪ ΘΑΒΥ͂ [0 ροΐηῖ ἢ1πὶ ουὐ 88 {Π6 ΥἱῈρ]ΘΘοΓ, οὐ ὑπαὶ (θγθ ΏΔΥ Ἀδνθ 
Ὀθ6π Οἴμοσθ ρα πῃ Ὀθθι 68 Ὠΐτη, τ 8118. ἰγδάϊεΐοη δἰ ηρ]οα πα ουὐΐ οα 
δοοουπΐ οὗἨ [86 ΤΘΒθ  Ὀ]δηοα Ὀοίνγθθη 818 πᾶπὶθ δηᾶ (Πδὶ οὔ ἐδ ν δου 
Αομον, ΉΤΟ 86 ἰβ βαϊὰ ἴπ {πὸ Ἰεροπὰ ἰο βᾶγο βυβογοά. Βαϊ 1 186 
(816 18 ποῖ ἃ ρυγθ ἰηνθηίίοη, ἰῃ Ὑγ οι οα86 ἴξ 18 ουϊάθηΐ ἐμαέ (ἢ9 
ΠΔΙ1Θ οὗ ΑὐμοΣ τη δανο ἔασι βιθἃ {86 οοοδϑίοη ἔοσ ἐμ ἱπνυθηίίοη οὗ 
ΒΟ ἃ ΟΥΪΠῚΘ 88 8 ΠΕΙῸ δἰἰτὶ δυϊοα ἰο Αοἤδη ; 1ἢ, γγὸ βαυ, π6 ραη βῃ- 
Ἰηθηΐ ῬΔ8 δοίι ΠΥ ̓ Πἤοίθα ὑροὴ Αοἤδη, 88 ἤδγο ἀθβοσῖ ρα, διὰ {πῸ 
ἀἰδοουθσ ψ Ὡς ἰμδ0 Ηρ Ῥυίαβὲ τηδάθ Ὀγ {πὸ ἰοὲ, γὰθ ποὶ σῃθγθ 
οἴδηοο (δᾶ υ. ζῆσόν κα ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δάτη 8 41} {μι13), ἔμ6η ποι μίηρ τὸ- 
ταδῖῃβ Ὀαὲ ἰο ἀδοίατο ὑπμδὶ {86 1οὲ τγ88 ἃ ργοίθῃοα δῃᾷ οἰδδὶ, δπὰ ψ]ἢ- 
οὔ ΔῺΥ δτουπα ἰο ἱπιραίθ ἰο Αοἴδῃ δυο οσίπιθϑ, ἰθ ογᾶοτ (μδὲ (6 
Κποί ΙΔΥ ὃ6 οαΐ, ἴῃ πδιοῖ ΠΥ πὰ ἐποιηβοῖνθα θαίδηρὶοὰ, το ρεγδίδὶ 
ἴῃ ἀθηγίπρ δὰ ουθγγυ ἷηρ ῥὑτγονιἄθηοθ οὗ Θοα ἴῃ ἔμ ἰδίονν οὗ ἔετβεὶ. 
Οτϑάδί «[πάδουϑ Αρ6 114 |--- 8906 αἰ8οὸ ἐ86 ποίϑ δὲ οβδρ. νἱὴῖῦ!. 1. 
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--ν. 14. ὈΣΙΔῚΡΣ 36 δλιαἰδ αρρτοαοῖ, 11. δὃ6 ὁγοισὴέ πδαν. ΤῊθ 

ΝΊΡΙΑ] μδβ ποῖ ρσϑοίβεὶ Υ [86 βδῖηθ τηϑϑηΐηρ 88 ἴμο Καὶ, δαί, ὈοΓ᾿ 
ἴῃ [η6 ῥγοβθηΐ ᾿πβίβῃοθ δηα αἷ8βο ἰῃ Εἶχ. χχιὶ. 7, [6 ΟΪΥ οἵμοΣ 
Ράβϑᾶρθ ἴπ ὙγΒ] οἷ Ὁ 7,2.) ΟΟΟΌΓΒ, ἀθηοίαβ 8ῃ ἱπνοϊ απ ΑΥΎ ΘπίγΆ ΠΟΘ 

ἱπῖο {Π6 ῥγββθῃςο οὗ (ἀοά, ἃ ΘοπηρΪ]ΒΟΥΥ ΔΡΡτόδοὶ ἰο Εἷβ Ἰμάρτηθης 
δραΐ (ουτὸς δ). τοῦτο ἸΣΊΣΡ. ὝΦΩ ιολιοὐ, υολουαΐ δλαϊΐ ἰαζο 

ΒΥ ἐδα ἰού. ΤῊ Ἰοΐ, 1Ὁ 18 ἔσαθ, 18. ποῖ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ τηθηθοηθα, δηὰ 
ἮΘΏΟΘ 8Βοηη6 οὗ {π6 ΘΑ ΠΟ Υ ΘΧροβιΐουβ αιοβιϊοπθά 118 Βαυϊηρ 66 ῃ 
864 ἴῃ [Π6 ῥγαβθηΐ ἰῃμβίδποθ, ἀπά ΔΥΌ ΓΑΣΪΥ Βα δε} α164 οΥΠΟΓ 
σΟΠΕΓ ΔΠΟ68Β (866 δήαδίμδ αῃα ,ϑοὅ. ϑοληναξ ἴῃ Ἰοο0) ; αὶ 35.» 

88 Ὑ6 ΠΙΔῪ 8566 ΠῸΠΙ 1 3541). χῖν. 42, 18 [π6 ἰθοβῃῖοδὶ ἴδστα υδοά 
ἴον ἀοοϊβιοη Ὀγ Ιοΐ (866 α͵ϑο 1 βὅδιωη. χ. 20). Μογϑονοσ, [86 ἔδεϊ 
{Παΐ ἢγβὺ [Π6 ὑτ]δ6 18 ἴα κθπ, ἔμθη [μ6 ἴατηἶγ, δ ο.,) 18. ἴπ 186} ἃ 
Ῥτγοοῦ {παῦ {π6 ἰοῦ νγᾶ8 ϑιῃρίογοά ἰο ἀΐβοονοῦ {πμ6 συν πᾶη. 1 
αοά ἱπιοηάρα ἰο ροϊπὶ οαὐν 1μ6 ου]ρυῖξ δ οὔσα, βυοἢ ἃ τηοάθ οὗ 
ῬΓΟΟΘΘΘαΙηρ᾽ γν88 δἰ ἰοροῦποῦ Βα ροΓπου.--- ΕὙΌΤΩ [18 νΟΓΒ6 νγθ ἰθσπ 
ἢον τοῖα {Ππ6 Ῥδ το] ουβίοιῃ ὑποῦθ 8 στόν ῸΡ ἃ παῖΐυγαὶ 
αἰν]βίοῃ δηά οἱ] βϑι βοδίίοη οὗὨ {π6 ρθορίβ 1π ἰσῖδο8, οἴδῃ8, Ά1}1}168, 
Δα Βουβο0145.1Ὁ ὙΠ6 ἐγὶδεα σοσὰ ουπαθα Ὀγ {Ππ6 ἔνγοῖνθ 8018 οὗ 
“]6οοὉ, δηά {Π6 ἔγγο 80η8 οἵ Φ“Ό56 0 γγῆο 6 γ6 ρ]αοθα οἢ δὴ θα Δ 1ἰγ 
ΜΠ} ποτ ὈΥ δαορίίϊοῃ, 80 {πᾶὶ ὙΠΘΠΘΥΟΣ 126] τγᾶ8 τϑοϊοηθά, 
“οβορὴ νγὰβ σουηΐοα 88 ὁΠ6 {710 6, θα ὙΒΘΠ 1ω6 Ὁ] τῦᾶ8 οχμϊ θα, 88, 
[ὉΓ ΘΧΔΙΏΡ]6, ἴῃ ὑπο αἰν]βίοη οὗἉ [πΠ0 σου ΤΥ, «οὈ8θρἢ, ΓΠΥΟῸρΡἢ ἢ]8 
ΒΟΉ8, γγ8ἃ8 ΓΟΡΆΓΑΘΑ 88 ἰοστηϊηρ πὸ {0 68. ΤῊΘ {1068 σαί ὙΘΥΘ 
αἀϊνιάθά ᾿πίο [}}8.5|.0. οἴαπ8,3} ψ Ὠϊοἢ Το σθ ἐοαμ θα ὈΥ [ἢ 6 80Π8, ΟΥ 

9 ΤΉ Ββδηιθ αἰνβίοῃ 8 δ'8οὸ τηοὲ τ διηοηρδ ἐμ ΑΥΔΌΙΔη8, δηὰ 
οχ βίθα διοηρβὺ [6 ἀποῖοηί ασϑοκβ ἰη (86 ΑἸΒΘηΐδη βίαϊθ.Ό ΤΏ6 φυλαὶ 
ὝΘΙ1Ὸ ἰμογο αἰν!ἀοα ᾿πίο φρατρίαι ἃ γένη : 806 πεν, ἘἩΎΥ. 11. Ρ. ὅ96 

“: Ἧτο πὰ ρῶν πϑοὰ μοτὸ δηὰ {μογθ, 88 βυποσγτοοαβ ΜΠ 

ΠΟ.» 4.9. Τυᾶρ. νἱ, 1δ: 1 ὅδπι. χ. 19, (οοῦρασγο ὑι ἢ ν. 21), 
ππ γ. 1, ἄο.; δηᾶὰ δ]6ε0 σΒ6σθ ἴπΠ6 μοϑᾶβ οἵ {Π6 οἶδῃ8β δηᾶ ἰγῖ 068 δ γθ 
ξίνου, Ναπι. ἱ. 16; 1 ΟἸγ. χὶϊὶ. 20, ἄο. 10 ἀο68 ποὺ [Ὁ]]1οΥν ἤτοπι (ἢ 
[60 οὗ (18 ποτὰ Ἡρχν ἃ ἰλοιϑαπά, ἰμαὲ 8 οἴδῃ δἰνγαυβ οοπεί βία οὗ ἃ 

ἐπουβδηᾶ, ΟΥ ἐμουβαηὰβ οὗ Βοράβ, [ἰ ῬΓΟΌΔΟΪΥ δαᾶ 18 οτἱρίη ἴῃ (86 
αἰνί βίο οὗἨὁ ἐμ Ῥϑορὶθ ΟΥ̓ Μίοθθβ ἰπίο ἐμουβδηάβ, μππάγθαβ, ἄζο., ἴοσ (9 
ΒΆΚΟ οὗ δρροϊηϊπρ ᾿πᾶρεθ, Εχ. συ δὶ. 17 θ66. ἴπ τ οἢ αἰν᾽βίοπ ἢθ 
σου] ὰ τοοβὲ ργορΘΌ]Ὺ ΤΟ] ]ονν, 88 ἔᾺγ 88. μ6 οουΐά, {π6 παίαγαὶ αἱν βίοη οὗ 
86 Ρϑορὶθ ἱπίο οἴδῃβ, ἔλτ! 168, ἀπά Βουβομο] 48, δηὰ ποσὶν βυ αἰ ν 146 
{Πθτ παμη τ ΟΆ}1Υ ἴῃ ογᾶον ἴο Πρ ΐϑη {6 ποτὶ οὗ (86 πᾶ ρθ8. 
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ῬΟΙΒΔΡΒ τ ΟΓΘ ἔα ΘΏΠΥ {Ππ6 οτδμάβοηβ ἃπὰ στοδῦ- συ ἀβ0ῃ8 οὗ 
116 ἔνγοῖγα μαι δυο 8. Ατηοηρδβῦ ΟΥΠΟΣ ῥσοοίβ οἵ {1.18 γγχὸ Ἰηδυ ἢπὰ 
ἃ ὙΘΙῪ ἀδοϊάρα οπθ ἴῃ Ναῃι. χχν!. 20 866.) ὙΠΕΙΘ ὕννο οὗ (Π6 
ρτδηάβοῃβ οὗἉ 9 68}} ἀγα ρἰδοθα 5146 ὈΥ͂ 5146 ψ ἢ Ὦ15 80η5, ἀπ 
ΔΠΟΙΠΟΡ οη6 ἴῃ Νά. χχνὶ. 29 844.) ἤοτο Μϑολῖν, {πΠ6 βοὴ οἵ 
Μαπδββθῆ, δηὰ (θα ἢ15 σταπάβοη, 8γ6 ρἰδοθα οἡ [16 58η16 ἰ6 να] 
σε {Π|6 8Β0η8 οὗ (Ἰ6Δ4, {Πα 18, (86 στοαῦ-ργυ Δ 4808 οἵ Μη ΑΒΒΘ ἢ, 
81} Ὀοΐηρ' θα. 8}}Υ ταηκαα 88 ἰθαμἀθ8 οὗ ΓΕ ΨΌ: ϑ8θ αΪβδο ν.- 

δῦ δὰ 80, νν. 88---40. ὙΥ6 866, ἴοο; ἔγοπὶ [818 οδαρίογ, {μα 
1Π6 76 νγᾺ8 ἃ σγοδί αἱ Ῥγθηοθ ἴῃ [Π}6 81Ζ6 οὗ {π686 οἶδη8, Β0π16 οοῃ- 
ἰαἰηηρ 88 ἴδνν 48 4000, δηα ΟΥΠΟΥΒ 88 ἸΏΔΩΥ 85 16,000 τηθῃ οἵ 
ὈΘΏΓΥ γΘΔΥ5 οἷα Δπα ὉρτγΑΓαΒ.--- δ οἷαπϑ 616 ἀρσαῖῃ Βα αν! 46 
Ἰηο ρΓΟῸΡΒ οὗ ΔΠ}}}168, ΣΝ ΣᾺ 11. γαΐξλονδ᾽ διοίιδ68, ῬΥΟΌΔΟΌΪΥ 

ἴῃ [86 ΒΔ) ΙΏΒΠΠΘΓ 88 [88 ἐγῖ 868 ἰπΐο οἴδη8, 686}1 Δ. Π6 75 ἢοῦβο 

βεϊηρ ἔσυπάοα ὈΥ͂ ἃ 801, στδηάβοῃ, ΟΥἹ στοαῦ-ρτϑπάϑοῃ οὔ [Π6 Ποδαᾶβ 
οὔ [Π6 οΪ4η8. 1,Δ58{}γ, {Π6 ἔα 6 γ8᾽ Πουι868 ψγοσο αἰνιἀθα Ἰηῖο Πποιβο- 
Π0148, τ] οἢ τ σο παπιθα δηᾶ πυμρογθά δοοογάϊηρ ἴο {Π6 ΤΣ» 

ἐλ πιόπ. δἴηςθ, Ἰοννθνοῦ, ποῖ τπογοΐμ [Π6 80η8 δαΐ αἷβὸ [ῃ6 
δτδμ ἀβοη5 ΔΠ4 ρστοαί-ρταηάβοη8 οὗ [ῃ6 ῥδίυ ΓΟ ἢ8 γγοσο ΟΠ ἀοΓ8 
οὗ οἾδ18, 1 πΘΟΘΒΒΑΣΪΥ ΤΌ]]ονν8 ὑπαὶ 1Π6 αἰδεϊποίίοπι Ὀούνγθθη [89 
οἶδὴβ δπὰ ὑμ6 ἔλί μουβ᾽ μοῦβθ8 νγαὰβϑ Τ ΘΤΟΪΥ σοϊαῖϊγο, αηά Δα τῸ 
γγ6}1- 6 Ηποα δηὰ βοι]οα ᾿τωϊ8. Απὰ 1 γϑίδγθποο ἴο ἱμαϊνι άπ] 
ο88368 6 αν ΠΟ ΙΏ68Π8 Οὗ αϑβοογίδἰ πη οὁη ἢ δὶ ὈΥΙΠΟΙρ]68. [86 
ΔΥΤΔΠροιηθηΐ τγὰ8 τη8646.:1: ΤΠθ ΔΌΒΘηο6 οὗἩ Δγ ἢχοα δἀπά ρϑποσαὶ 
ῬΓΪΠΟΙΡΙΘ οὗἉ αἰ ν βίοῃ 18 511} τβοσο Δρραγθπὶ ἔτοπὶ {116 ἱπάθβηϊθ 
ΤΔΠΠΟΡ ἱπ ψοῆ {π6 οααβ οὗὨ ἔπθβ6 αἰβδγθης ο]αβ8808 διὰ ἀ6- 
βουϊροά. ὙΤμο Ποδάβ οὕ ῬΓΪπΟαΒ οὗ {π6 ἐὐῖ 68, ῸὉΓ ᾿πβίδηςθ, 41 
πδιηοὰ ὈΝΝῸΣ (Ν. ἢ. 8, ὅ, 7 844., Σ. 4, χχχῖν. 18 ; “088. 

χυὶ!. 4, χχὶϊ. 14, 82), ΚΒ ας ἜΦῸΣ (ΝμΩ. 1. 44, νἱῖ. 2 844.) 

ΓΛΘΘΙΙ Ἔν} ΟΥ̓ ἀπι. τῇ, 2), Ὁ, 9 ΓΘ “5 ΟΝ αι. 1. 10), 
τ νΝ (Ναπι. χχσ. 2; 1 'Κίηρϑ νὴ. 1), ὈΟΞΦ ὌΝ Ἢ 
(θαι. ν. 20); ; 8πά ἴῃ ΝΎ, χαχὶ. 18, χχχῖ!, 9; 908}. χχὶ!. 80, 

1 ΤΏΘτΘ 18 στοαὺ μ᾽ δαβι ΠΥ ἴῃ {Π6 φοπ]θοίαγο οὗ  7ίολαοῖ!8 (Μοβ. Κὶ 
1, ὃ 48) ὑμαῦ ἃ οογίδϊῃ Ὡυτωθοῦ οὗ ἱπᾶϊνι π81]8 τ ΓΘ θββθηί8] ἴὸ ἐπι 
ἰοτιαδίϊοη οὗ οἷἶδηθ ἀπά ἔδυ] γ- ΤΟῸΡΒ ; δἱ ᾿ἰθαβϑὲ γγ76 δγθ ἰϑὰ ἰο ἱπίον (δῖ 
ἔτοια 1 ΟἿ γ. χχὶϊ. 11, ὙΒ6τΘ ἐδ 18 βαἷά οἵ ἔπτο δτδπάβομῃβ οὗ Οθύβθοῃ : 
“Π6Υ δᾶ ποί ΤΉΒΗΥ͂ ῬΟΠΒ, ὑδογθίογθ {ΠΟῪ τοῦ σϑοκοηθα ἰοροίμον 88 ἃ 
δ ΤΣ [αἰ μ6 γ᾽ 8 Ὠοιι86. 
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8ἃ8 {π6 γαργαβϑηἰαξίνϑβ οὔ {Π|6 οοησγοραίίοι οἵ [Π6 ρθορῖὶβ, ἐπ υ 8.6 
Πα ]]6α ΤΊΣΙ ΔΌΣ. ΤἼα Ὠοαάβ οὗ {Π6 οἰδη8 δυά οὗ ἐπ (αι 6 8᾽ 

Ποῦβ68 αἴθ ποὺ ̓ ἀἰβείηραίθοά ἔγοπι ϑαοὴ οὐ  ὈΥ ρου ΑΓ ὨδΠΊ68. 
ΤΊῈ ΤΟ]]ονίπρ ΠΥ Ἰιᾶνθ ἰπ σοηιηιοι, “Ὁ ΤΣ ὌΝ (ἔχ. νι. 25; 

05}. χχὶ 1; 1 Οιγν, νι. 6); ΓΔ ΓΒ ὙΝῚ οἵ ΕΝ 

ὈΓΣΝ ΓῸΡ (Εκ. νἱ. 14: 1 ΟἿν. ν. 34), πὰ ΘΌΌΝΗ ὝΝΝῚ (Ϊ 

Οἷν. χί. 20). Βαϊ 86 8ᾶπι6 {1168 ἅγὰ ἔγθα ΠΥ ΔΡρ]οά ἰο Ἐμ6 

Ποα β οὗ τ1ῃ6 {1068 ; 0 ἃγθ ποῦ ΟὨΪΥ σγϑίογγοα ἴο Ὁ ΔΘ {Π|6 ΠΔΙΠ65 

Ἰη ΠΟ ΠΘα ἀρόονο, ὑὰΐ τὸ οδ] θὰ ν ΓΎ ἔτθα ΠΥ ΓήϑΝ ἢ 

ἌΡ (Νυμι. χχχί. 26 οοτηραγϑὰ σῇ ν. 18), ΣΛΘΊΘΙΤ ΓΝ ΝΠ 

(ἴαμα. ΧΧΧΙΙ. 28 ; “08].. χὶν. 1,) ΧΧΙ. 1} ΓῺ ΓΊΣΝΤῚ ΣΝ 

κοι χῖχ. 51), ΓῚΣΝ ΤῚΣ Ὁ (Νυαι. Ι. 4, 44, νἱϊ. 2; ὅ08}). 

1.ΑᾺΒ {818 πηι 18 ποῦ οῃπὰ δῆ τ μ6Γο οἶδ (Πδῃ ἴῃ (86 Ῥρηίδίθθος 
δα {π6 ΒΟΟΚ οἵ Φοβθυα, Ἡγίπον (ΟὟ. 11. Ρ. ὅ917) ἰᾳηοῖοθθ ἐμαί [8 
ΚΛΆΡΑ ΡΣ ὮΝ ΘΓ ΤΉΘΓΘΙΥ τα Αγ Ἰθαάογϑ, δρροϊηιθά ἀυτηρ 

[86 ΟΥΓΩΘΥ͂ (Βτουρὴ,: 180 Ἡ]ΠάΘΓΏ688,--- ἐμβογοι ΪΥ υπέουπαάρα οοη- 
)δοίαγο, τ βίος 8 8 ῃρ]6 ρἴδποθ δ (6 ῬγΥΌΡΟΥ ῥᾶβθδρο8 18 βυϑίοϊθπί (ο 
ἀθιο ἢ. ΤὨδ τη] Άτγ θδάθυβ πσογο 681164, ὑθοΐ] ἀυγίπρ [86 ἸΟΟΓΠΟΥ͂ 
(ὨγοῦΡὮ ἰἢ6 τ] ἀΘΓΏ 689 ἀπα δἰϊογναγαθ : ΓΊΝΌΠ ὙΥΡῚ ΠΡΡΚΙΑ νἈ.) 

(Ναπι. χχὶ. 14, 48, δ2, δ4: 1 ὅδ. νἱῖϊ. 12., 2 βδ. χυἤί. 1). ΤῊΘ 
ΟὨ]Υ͂ ΤΟΆΒΟΗ ἐδαὶ ὁδη ὃ αϑεϊρηοᾶ ἴον 186 (Ἀοὶ, ὑπαὶ ὑπὸ {116 ἌΝ 

. ΒΜ "ὮΝ ἀοοα8 ποὺ ΟΟΟΌΣ δἴιουνγδγαβ, 8 ἐδπαὶ 186 πϑδίυγαὶ οἰδβϑιῆοδ- 
ἰἴοη οὗ 16 Ῥθορίθ, νυ οι ργϑνδι θὰ {1}} {π0 υὑπιθ οὗὨἨ ἴῃ Κηρθ, νᾶ8 
ΒΌΒΘαΘΘὨ ΪΥ ομδηρθά ἴον οῃ6 οΥ̓͂ ἃ ΠΟΓΘ ΔΓΕ 6141] οΠδγδοίου, 8η6 ἤΘΏ66 
{6 {1116 ΘΝ 88 ΒΙΡΟΓΒΘΩΘα ὈΥῪ Ὁ δὰ βυοὶ οϑὶοία] ἀοθῖρτδ- 

(1018 88 ΓΉΣΝΠ νΝν διά ὈΟΞΩΤΙ ὌΝ (θ δαί. 1. 20) γᾶν ρἶδοο ίο 

ΣΝ .8." Σ (ΘοΩρ. ἴ Ομ. χχΐχ, ὃ στὰ χχνῆ. 1), διά ὈΌΣΨΙΙ 

( Οὗ, χχνπ. 1), οΥὗ ὈνγῸυ Ὑρϑ ἸᾺ.) (1 σιν. χχνῖ!. 26, χχίχ. δ). 

τοπι (6 νΟΥῪ γί, ἰοο, ἴδ πϑίποβ ΝΟΣ ΤΣ 83πὰ ΡΟΝ ὙΠ 
ΘΓ ΔρΡΪοαἃ ποὶ τρέτεῖ ἴο ΤῊ ΙΑ ΥῪ οἶβοθτα. ἢ Ὀαΐ δἰ8ο ἰο {π6 οἷν!) τηδρὶδ- 
ἰταΐθβ, νγῇοπι Μοβϑβ ἸΠποιεῆ ἤγοπι {π6 Ἠθδάβ οἱ {ῃ6 {Ἰ068, δΔοοογαϊηρ' ἴο 
ἐι δάνίορϑ οὗ 7 οἴδγο, πὰ ἰοὸ σιοπὶ πὸ ρΆνο {86 δυ μουν οἵ ἡυάρο8 (Εχ. 
ΧΥΙΙ, 17---26) τὸ 86.116 ἀΐβρυῦεβ, νν ΒΟ τοῖρ Εὺ Ἀσίδα δπιοηρβὲ [86 ῥρθορὶθ 
(θδαϊ.:, 1). 1 τγᾶ8 υΘγΥ παίαγαὶ, ἐΠπογοῆοσα, (δὲ [86 Β8π|6 ἢδπιθ Βμου]ὰ 
μὲ δἴογναγά αρρ! ἃ δοι ἰο {86 ΜῊΝ ΟΠ Δ 6 ΓΒ δηὰ οἷν ]] ππδρ18- 
ἰγϑίθ8 ; Θβϑρθοῖδ)ϊν τἢ, 88 ἷαὰ8 Ῥγόῦδῦν (Π6 ο886, (86 ἔχο ροβίβ 676 ἵγε- 
χυοπεὶν Β1164 υγ (86 ΒαΠῚΘ 1Ἰῃαἰνίἀυδ), τὸ δοίθα δ8 [Π6 οἰϊο τηδρ ϑίγαΐθ 
οὗὨ 818 {σ]θ6 ἱπ {Ἰπ6 οὗὨ ραδοθ, πὰ (οαρ δί 18 684 ἴῃ {1π|6 οὗ γχὰγ. Υ 6 
ἢανα αν ἄάθηςα {Πδὲ {Π18 Βοιῃοί Ὡ]68 οοουγγοᾶ,. 1π1 Οἤγ, χὶϊ, 20, 21, ἴοσ 

18 



194 ΑΟΗΑΝἊ ΘΕΤΕΟΤΙΟΝ. 

ΧΧΙΙ. 14, 21, 80). 8. 4130 βθῦνϑβ ἴο θχυρ]δίῃ πον Ὁ 8 {πᾶὶ [86 
ἴθστη8 γὴ ΣΝ ΓΞ δηά ἡ Ὁ. σι οὶ ον ἀοπε]γ αἰ Ὁ Ἰῃ τηθδηΐην 

ΒΟΙῊ ἴα [π6 ΒοΟΙ οὔ Φοβιιύα ἀπά αἷβο ἴῃ Νυ. 1. 2, 18, 20 844.) 
", 84, 1. 1δ, ὥς., ἄτα οἴζοῃ υϑθα 88 ΒΥΠΟΠΥΤΗΘ8 ἃ πὰ δνθῃ ἰπίθ- 

σῃδηρθα (6.9. Ἐχ. γἱ. 14--9δ ; Νυχῃ. ΧΧΥ].) 2 σΟΙΏΡ. 6. Υ. 7), δπὰ 
{880 1Π6 [ὈΓΠΊΟΣ 18 πηοϑί ἔγθα αι ΕἸΥ ΘΙ ρ]ογθα 848 ἃ σΘΠΟΣΙΟ ἰδ Π., 
ΔΡΡΙΙοαὈ]6 ἴο 4}1} {π6 ἀϊνιβίοη8. δῃηὰ 800 -αἸν]Β 05 οὗὨ [8:6 νϑγουΒ 
{1065 (Ναμι. 1. 4, 48, 11. 2, 82, χνὶϊ. 21 ; “οδβῆ. χχῖν. 14, ἄο). 

Υ. 1ὅ. Ὁ ΕΝ ἦλθ, ἱροπ τοδοπι ἐλ απ Καί, ἰ.6..) 6 Ἄροη 

ννΠοπὶ ἐπ Ἰοΐ [4118 ἀπὰ ννθο ἰ8 ἐμ ρτονθὰ ἴο πᾶνθ βἰππϑὰ δραϊηβῖ 
1η6 Ὀδη. ὉΝΞ ἩΡ᾽ Ἰοὺ τα Ὀ6 Ὀυγποά ἢ} ἢτο. ΤῊϊ8 ἀοθδ 

Ποὶ πΊΘΔῃ ΑἸ ν6,) ΟΣ δοσουάϊηρ ἰο ν. 2ὅ 9 νγὰβ ἢγβί βίοπρά ἴο 
ἀθδ}}}, ἀπά ἤθη ἀθδα ἢΪ8 ὈΟαῪ τγὰ8 θυγηοά, ἕογ {Π6 ρυγροβα οἵ 
Δαἀάΐηρ βου Υ Ὑ ἴο [Π6 ῬαπΙβμιηθηΐ οὗ ἀθαῖῃ. Βυγηΐϊηρ αἰῖνα 4068 
ποῦ ΟΟΟΌΓ ΔΗΥΠΟΓΘ Δποηρβί 1Π6 ΡῈ ΠΙΒιηΘηΐ8 1Πῆ]οΘα ἀπ 6 Γ {116 
Μοβαῖς ἰανν (866 ολαοῖϊθ, Μο5. ΒΕ. ν. ὃ 285). 6 γβϑᾶβοῃ [Ὸγῦ 

1Π|6 Ομ ἰβϑίοη οὐ ΔΠΥ οὐ ου8 1 ἢ τοίη οθ [0 {86 ᾿ΡΓΘν]ΟΙΒ βίοηϊησ, 

γγ85 ΘΥΙΔΘΠΕΥ {πὲ {1118 γγὰ8 ἴοο γγ6}} 6βί Ὁ]18}16 ἃ ὈοΐῺ ὈΥ ἰανν ἀπά 

Οὐϑίοιη 88 [Π6 ῬΓΙΌΡΘΟΙ Ρυμὶβῃπηθηΐ, 0 ΥΘΏΔΘΥ ΔῺΥ ῬΑΥΓ ΟΌΪΡ ἴη- 

Ἰαποίίοη πϑοθϑϑᾶσν. (Οπ {Π|8 86 οὗ ἴΠ6 ΝΙρΡμΑὶ πὴ ἡγη 8660 

ωαϊά Ἰμ ἢ γΌ. ὃ 218 Ρ.) ὙΤῊ]5 ρυμιβῃπιθηΐ 15 8414 ἴο 6 ογάθσγϑα 

υυδοδιδο, ξγδί, ''Θὸ δὰ Ὀγόκθ ἴΠ6 οονθπδηΐ οὗὨ «ὁἰιοναὶ, δπά 

βθοοπαἶν, μ6 μαά σομημη θα ἃ [Ὁ]]Υ ἴῃ Ιβγϑϑὶ, ἀπά {πογθίοσθ 

οἴεπάρα ὈοΓ} 818 οὐ μά ἢ18 ρῥθορὶ]ὸ. ΠΝ "οίϊν, ποῖ ἴῃ δπ 

᾿π:ο]δοῖαα)] 5686 πιϑγοὶν, Ὀὰϊ [Π ἃ ΤΟΓΔΪ 8088 ͵8ο, ποῖ οΙΪγ ον 
οὔ {6 ἢθδα Ὀαΐϊ αἰβο οὐ Π6 δαγί. [1π (8 5βθη886 [8 δχργβββϑίοῃ 
ἴο δοπιγυῖξ α γοϊ᾽ψ 18 ἀβθὰ ψ 1} ΓΘίρυθ πο [0 ΟΥΠγ68, 1 ἴΠ6 ρᾷ5888 6 
θοΟΥΘ 8, δπὰ αἷβο θη. χχχῖν. 7; πὰρο8 χχ. 6; 2 ὅδϑχῃ. χὶὶὶ. 

12. ΤΠ ΠΟΥ ἅγὸ τοραγάθα 88 [0]]168, βίποθ. [6 Οὐ} 8] σΟΙΏΓΑ 8 
{Πὰν ἢ {Π|0 τάθα {Ππ|ῶ’ ἘΠΟΓΘ 18 πὸ (ἀοά ἴο 866 δῃηὰ ἴο ρυμ 8} {Π θη]. 

ΘΧΔΙΏΡΪΟ, ἴ{ 18. ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 581 (μδύ {{Π|6 12» ἽἼ ἜΜ Οὗ {86 {{|86 οὗ 
ΜΙΑπδββοῖ, ψἘ1Ὸ δοοοιηραηϊοα Πανὶ ἰὸ δηλ ΘΓ ΓΝ Θ᾽ 

Αρϑίη, ἴῃ 1 ΟἸγ, χὶν, 1, 41 ([ῃ6 Ἰοδάθγβ οἵ (86 ρϑορὶθ ΤῸ 9 ΔΓῸ ΘΙΏ- 

Ὀτγδοθα 1π {86 ΤΟΥΤῚ ΓΊΝΌΙῚ ΦΡΡΌΤ Ὁ, ὙΠΟ ΔΡΡΘΑΓ ΔΒ τοργοβοπίδ- 

{να8 οὗἉἨ (86 ᾿ Βοῖὶθ οοῃρταρϑίίοη οὗ Ἰβγβθὶ δεν» ππρί γ. 2). Απὰΐῃ 

1 ΟἾγ. χν. 2ὅ, χχνὶ. 26, ον 1, χχυῖ, Ἢ: Χχῖχ. 6: 2 Ὁ γ. 1. 2, 

χχν. ὅ, ἮΘ βιὰ ΓΟΜΏΣΣ ὈῸΡ ΝᾺ ὍΣ ἀξδι σῇ τεδεθηδὸ Ῥοίῃ ἐὸ 

δαΐ ἸΠ ΠεδῸν ΟΟΙΠΤΏ8Πά6ΓΒ ἀηα ον] ΟΥ̓168. 
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τ) ἄοο5 ποὶ ᾿Σἴ ΓΑ  Υ πιθαῃ οἰ ἴΠοΣ υἷσθ ΟΥ̓ ογίπιθ. (566 ἢ] ησ- 

ϑίθηι δον, Ῥ36]π}5 1. Ρ. 277 866.) 
γν. 16---18. Αὐ {80 οϑέϊηρ οὗὨ {116 Ἰοΐβ, γγα 86 ποί οὗ δουγβα 

ἴο Βιρμοδβθα {πὶ αἰΪ 86 τη8]6 τβθιη 6.8 οὗ {86 ὑὙἸ68 ὙΟ͵Θ ῬΥΘβθηΐ; 
μυΐ {πα {π6 6845 οἵὁἩ [1η6 ρϑορὶβ αἰξθπάβά, δῃά {116 Ἰοΐϑ ὑψεσο οδϑὲ 
οἡ ἴποπὶ ἴπ {Ππ6 []]ονίησ ογάου ; ἢγϑέ, ἀροη ἔπῸ ἰιθδἀ8 οὗὁὨ [86 
ἰνοἶνθ ἐγῖθθ8, {Π6η ἀροι ἰμ6 Π68458 οὗἁ 81] {{Π|6ὸ οἰ π8 οὗ Ψυάδῃ, 
{Πίγάγ, ἀροῦ ἴπ6 μθαά8 οὗ {π| ΤΑΊ ΠοΥθ᾽ Πουβ68 οὗ [Π6 οἰδη οὗ 
ΖΘ}, δηα Ἰδβίγ, προη {π6 ἱπάϊν ἀπ] τπθιη 618 οὗ {Π6 [Δ ποτ: 8 
Βουβ6 οὗ Ζ8Ὀα].---ΤῊ6 οσσΌγγθηςθ οὗὨ ἴΠ6 β'ῃρίϊαῦ 'π σοππδχίοῃ 
ἱ (ἢ6 Ανϑὲ ΓΒ ᾿λ)- 18. ὙΘΥῪ ΓΟΙΔΔΓ ΚΑ} 16. ΤἬΉΘΥΘ ἅγθ, 16 18 

ἔγαθ, βαύϑῃ Οοαά, ἴπ νἰοῖ νγο βπὰ ἐΠ6 ΡΙαγαὶ, θαΐ [86 ΠυγαθοΓ 18 
ἴοο 8118} ἰο ἤᾶνθ ΔΠΥ σγοῖρηιῖ. 5111] 1658 σδῃ [16 ἀποϊθηΐ γΘΥΒΊΟΉ8, 
τ ΠΙΟΒ Πᾶνα ργοίοστθα [86 ρ] γα], 501} ἃ 'π δοοορεπι μθηὶ 88 
ὙΠ ΓΏ65868 [Ὁ (06 τϑδάϊηρ ΓΙ)» 8πα αἰΐζοσίησ [Π6 ἰοχί 88 
ΟἸἰενίσιιδ, 1)αΐδ6, ἀπιὰ ᾿οδεπηνὶ ον αν ἀοη6, Θβρϑοΐδ! ν ΜΘ Ὑγ6 
ἰαΚὸ ᾿πηἴο δοοουπῦ ποΐ ΟΗ]Υ [86 ]ΐσθιιβθ Ἡ ἰσἢ ἘΠοὶν δαΐμοῦβ αἰονγοὰ 
{ποιλβοῖνοθ, θὰ 4180 (Π6 δος {πᾶὶ [μ6 Ολαίάδε ἀπὰ Αταδὶσς ὈοΐᾺ 
ΓΘΠΔΟΥ {Π0 νογὰ ἴῃ {Π6 βίπρυ]ασ. Ηδθησο Οὐφϑθηΐιδ πὰ ᾿ ἾΠ6Σ 
(ἴὰ [86 Ιϑχίθοῃ) βασραϑῦ (86 σοπ͵θοῦαιΓ] Θχρ]απδίίοη {πδΐ ΠΕΡ 

18 864 ἤδγὸ ἴῃ ἃ ΟΑΓΘἾ688 ΤΩΔΠΏΘΙ [ὉΓ Ἰαυν ΟΥ «πα ἴξ ἀδποίοθβ ἃ 

ὙΠ 016 ἐγίδδ. [ΓΕ ἰβ πηοῦθ οογγθοῖ, μβουονϑν ἴο δάορί [16 Ἔσρὶδηδ- 
ἰἴοπ ρίνθη ὈΥ 5. ϑοληνίἀὲ ἀπ οἴθουβ, (πὶ τ 18. Θαρ]ογοα 
Π6.Θ οοἰϊροίϊυοῖν ΟΥ̓ ἀἰδενιδειιυεῖν ἴὉΓ οπιπθϑ ΟΥ̓ ϑ8ἰπσιζαϑ σοηΐεδ. 
ΤΊ 1β βυθῃ 688 ρσορυοίυ ἰπ αἰτοσίηρ ἘἸΒΡῸ, (ν. 17) ἰηΐο 

ἜΡΟΝ, (45 βοιπθ ΜΒ8. Οἰδνγίσιιε, Παίδο, Μίαιινον, Ποδοηπιῖίδν, 

ἀπά Οἵ Βοῦβ ἤᾶνθ ἀοῃ6). ΤΣ ἰ8 ΔΡΡΙΙοἀ το {πΠ6 μοδα8 οὗ [86 
ΔΌΠΟΥΒ᾽ Πουι868, Β1π 66 81} {Π6 τη ΠῚ Ὁ ΥΒ 6 Γ6 ποί ργθβθηΐ δἰ {ῃ6 ἰοί, 
Ὀαΐ πιογοὶν [Π6 ποδά οὗἉ ϑαοΐ, ψῆο ἀρρθαγθὰ 859 {πΠ6 τϑργδβαπίδενθ 
οὗ {Π6 ψβο]θ σγοῦρ οὗ Δ π1}}168 σοτηροβίηρ ἃ [ΔΕΒ υ᾽8 ἤουβθ. 

γν. 19--20. Αἴνδοῦ ἀσῆδη δά Ὀθϑῃ ἀοίθοϊο 88 [Π6 οὐ πη], 
ΌΥ πιθ8ῃ8 οὗἉ {πῸ ἰοΐ, ἢθ γγᾶϑ δά]υγθά ὈΥ Ψοβῇυα ἴο οομπίδβββ 18 
ογῖπιθ. ΥΥ̓ΒΟΥθαροπ 6 τηδάθ Κπονῃ ΠΟῪ ΠΙΔΠΥ {πΠπρθ 6 δα 
βίοἰϑηῃ ἔγΌτ Φ 6ΠἼσ ΠΟ, πα τ ἤοσ ἢ δά σοποραϊθα [μθ. «}οϑῆυδ 

[θη ογάογθα {Π6 {Πὶπρϑ ἴο Ὀ6 [δἰ μοά ἔγοπι Πι18 ἐθῃξ, πὰ 1α]ἀ ἐῃο πὰ 
θοίογο {π6 Ἰωογὰ ἴῃ (ἢ ῥγθβθῆςθ οὐ Αοῆδη δπά 4]} {Ππ6 ρθορίϑβ.--- 
3 “δ ἄοδ8 ποῖ ο4}} ΐτη 8ὸπ ἰγοηΐ αν, οὐ πὶ αβοοίαίίοη, 

Ὀαΐ ἰο 8ῃονν {6 5: που Ὑ οὐ {16 ραίδγπαὶ αβδοιϊίοπ συ ἰς μα ἔδεῖβ 
3 



106 ΛΟΗΑΝ᾽ 5 ὈΕΤΕΟΤΙΟΝ. 

ἰονναγὰβ πἰτη, [πουρσὶι 6 1188 δ γθδ αὐ οοπἀθπιηθ Ἠΐπὶ ἴο ἀθδίῃ. 
ΤΉ 5. ΘΧΑΠΊΡ]6 σομίδὶΠ8 ἃ ἴθββϑοη ἰο ἰπᾶσαϑ, 80 ἴ0 τ ϑέγαὶπ {ΠοΙγ 
ΒΟΥΘΙΠΥ ΘΠ ῬυΠἰβηϊηρ {16 ΟΥ̓ ΠλΪπαΐ, ἃ8 51}}} ἕο ῥγθβοῦνθ [8 
ἔβα "πρ8 οὗἩ Πυ ΙΔ ΠΥ ; δπά γαῖ 80 ἴο τορι δίθ {Π6}. ΤΩΘΓΟΥ͂, 88 ποῖ 
ἴο [8}1} ἱπίο Ἰαχὶ ἐν ἃ πὰ οδγθ] 6585Π688,᾽ (( αἰοὶη).---- Οἷυο σίονψ ἰο ἰδ 
7ογά, δος δόξαν τῷ θεῷ (οδιη ἰχ. 24), ττᾶϑ ποῦ {Π|6 σορυ 8. ἔοστω 
Ὦγ σψ]ςἢ ἃ [πα |ςἴ4] οὐ ἢ ννᾶ8 δ τ πἰϑίογθα, Ὀὰΐ ἃ Βο]θπλη Δα] αγαίοη, 
ἴῃ ΠΟ ἢ ἃ. ΠΊΔΠ γγα8 Δρρϑα]θά ἴο ἴπ ἴΠ6 Ῥγοβθποθ οὗ Οοά ἴο οοη- 
[885 {16 {τὰ ἢ. 700. σίυθα σίογν ἰο ΟΟἀ ἰὐθα ΘΠ ΕΥ̓ ΤηΘ8}8 : [0 
ἈΟΚΠον]οάρα ὈΥ οΠθ᾽5 4665 [Π6 οτηη βοῖθης6, οπηπὶρούθηςθ, δηά 
ΠΟΙ π658 οὗ (οα, οὐ τοπάον ἰο (ἀὐοά {Π6 σίογτν ὕπαΐ 18 ἄπρ, (6.9. 
1 ὅδ. νἱ. ὅ; Βοπι. ἵν. 20; Αοἴβ χιὶὶ. 28; [ψ{ὸ χνυὶϊ. 18.)-- 

ὙΊΤΣ Ἰ 5, 15 τοπάογοα δΥ Οαἰυϊη, δαδϊιιι8, Πἰοϑοπηιδ ἶον, πον, 

Πα (ΟἸ θοηΐμβ : “ἐπιαξο σΟΠ  288ϊοτι ἴο Ὠἰπη,᾽ δηὰ ΕΖγα χ. 11 15 τὸ- 
ἔοστθα ἴο ἴῃ βαρροτί οὗ [Π6 τοπάοσίησ; Ὀαδ {Π|8 ραββαρθ, οὗ 4} 
ΟΥ̓ Γ8,) ΘΟ ἈΪ Π5 [Π6 ργοοί, [Παΐ διιοι 18 ποῖ {π6 τηϑδηϊηρ οὗ ΣΤ» 

δηἀ τΠαὲ {Π6 οογτοοῖ ἐγδηϑίδι!οη 18 σίογῳ οὐ ργαΐῖϑο. ἘΖγὰ εἶνοτθ 
“4118 προὸπ {Π 6 «6νν8, ὙΠὸ Πιδα τηλττιοὰ ἰογοῖστι τῦῖνϑβ : ἴο ὈΓΑ186 
(ὐοῦ πὰ ἀο 118 ν1}1, παηλθὶγ, ὈΥ ρυϊίπηρ αὐ {Ππ686 ἴοτεῖρσῃ 
νῖνο8. Μογθονου, ἴΠ6 ρδΓΆ 16] !15τὼ οὗἁἨ [Π6 οἶαυβθ8, απὰ [Π6 86 οὗ 
ΣΤῚΣ 838. ΒΥΠΟΠΥΙΩΟΙΒ ΨΥ 52,5» δμονν {Παῦ [118 158 [Π6 ΟΠ]ΪΥ 8ρ- 

ῬτΟρτΙδίθ τιθδηϊηρ.---Υ. 21]. ΤΊΙΘ Δ1]] ἴοτηι ΓΝ Νὴ 18 ποῖ ἴο ὉΘ 

σίνϑῃ ἃρ ἴοσ {Π6 τοδάϊηρ οὗ της  οὐὶ ΔΑΊ ΚΑΙ [ον ἔπιουθ ἃγθ ΤΑΔΗΥ͂ 

ΔΏΔΙΟρ 68 ἴῃ 118 ἔανουῦ, δῃὰ ἴῃ {πῸ6 ἢγβι ρϑύβοῃ αἵ Ἰθαβϑί, {πΠ6 Ἷοη- 
ἐγαοῖθα ἔοστῃ 8 {π6 1685 ᾿τοαυοηΐ (εἶ σαί, μΘ τ θαςἢ ὃ 282 ἃ. 
πλῷ ΓΝ ἃ Βαδνίονϊϑα οἷοαΐ, ἃ8 τὰ ἢδ8 Ὀδθὴ ἰΠογα ΠΥ 

τοημάογοά ΌΥ͂ ̓Αφωυΐῖϊα, δὰ ἴῃ {π6 Ολαί(οο, δγνίαο, δἀπὰ ἊΑἰγαδὶο 
ΝνΘΟΥΒΊΟΠ8, ὍΣ θείη [Ππ6 δαγ! θυ π8π|6 ἰοῦ Βαῦγ]οῃ, (θη. χ. 10, 

ΧΙ. 2.ΧΨ Βαῦγ ἰοπ ἢ} οἷο 18 ἃ Βι ρουῖοῦ ἡ οσκ οὗ ἀγκ, ψιλὴ ποικίλη 
(1.Χ Χ.),} ρα]! απ οοσοίϊποιπι ( Κισαΐ6); ἴοΥ δοοογαϊηρ ἴο Ῥίην 
(88. παΐῖ. ν]]. 48) : σοἴοσγθβ αἴνϑυβοϑθ ρὶοἴπιγαθ νοϑίϊ τη ἰη ΘΧΟΙ - 
Βαῦυ]οη τηαχίπια οἰ Ὀγανὶ οἵ ποπίθη ἱπηροβυΐ. ΟἾΠΘΓ Ῥτοοίβ ἃΥ60 
δι(ἰάτπιοοὰ Ὀγ Βοολαγέ ἴπ ᾿ἰ8 Πα]. 1. ας. 6, (ςοπιρᾶτο ἴοο ἤθογθη, Ιάθθη 
'. 2,0. 308 844.) ---200 3Π16Κ6]}8 οὔ 51 6 γ τὸ βα] 4 ὃγ δογέλθαιμ ἴο ἢᾶνθ 

1 Ῥεγίϑίγοπιδ Ὀδγ]οπίοαπι ψιλὴ ἀϊοί!ατ, ααἷα ταὶ ἰοπβατα πεάὺθ 
ν᾽ ]οϑαπὶι οἱ ἈΒΡΘΓΌΠΙ, Β04 ποικίλη, αυΐϊα ἱπίοχίδβ βἷν ᾿ἰπϑυΐδβ δοὰ 
οβἰοηίαθαὶ νατὶ 8. σοϊογθυ8. Βοπιϊπιπιὶ οἱ θ᾽] πατὰπὶ βροοῖοβ οὐ ἤρθγλβ. 
Εδολον' Ῥγοΐηβ8. ἀθ νϑυβιοη θυ στδος, Π τον. Υ΄. Τὶ. οἷο. ῥ. 88. 
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γαθη δαυϊναϊοηἐίοδδοι! 180 ΤΊ Α]615 (3322, 105 βιου]]η ), ἀβϑατϊηρ 
[Παὲ {π6 οἷά Μοβαῖς β8ῃ6]κθὶ 15 ἤϑσο τϑίδσσϑα ἰο. {1Π6 βἢ6 6] γγϑῦθ 
[86 ᾿αἴου ΟΥ σοπη πο ΟΠ6,10 γΟῸ]α ΟΠΪΥ Ὀ6 νου ἢ ΠΑ ἢ {Π6 δτμοιηίῖ. --- 
ΠῚ Ἴ, ἃ σοίάθη ἰοησιιθ. ὟΥ α σαπιποῖ ἀδίθγιηϊπο γἢδὲ {158 γγ88. 

Βοοδυβο Διαοφυΐι8, ἃ5 Οἰοἰζίιιδ Ἰη ΟΥτη5 8 (Νοςοί. Α(ςο. χ. 25), 081]8 
8 8108}} δινοῦὶ ἐϊσκίαηι, αδιιιβ ἃπὰ Ποεοπην ἰὸν ἴΆΠΟΥ {πᾶ0 {}}}8 
ν 88 ἃ ΒΒ. ογα, ΜΠ ὙγΠ10}} ΡΟΥΠΔΡ8. οπ6 οὗ [Π6 ἀθ᾽ [168 οὗὨ «6γιοῖιο 
Πδά Ὀδθῃ δάοχῃϑα δΥ 118 ᾿ἱπΠαρϊϊαπῖ5. ΤῊΒ 18 ποῦ ΨΘΥΎ ργΟθΔΌ]6. 
ῬαϊαδίδιιΒ ΒΌΡΡΟΒα5Β 1ὑ ἰο παν Ὀθθῃ ἃ ρὶαῖθ οὗ ροϊὰ ; Ο'ὁδθηῖιι8 
(168. 11. 708), ἃ ὈὰΓ οὗ ρο]ά ἴῃ {πὸ 5ηδρμε οὗ ἃ ἴοῆρῃθΒ. Αἴ δῃῪ 
Ταῖθ, ᾿ξ νγᾶ8 ἃ ροϊάθῃ οὔπδιηθηΐ, [Π6 Ὄδχδοῖ παίατο δηὰ 86 οὗἩ Ψ Ώ]Οἢ 
ΔΙῸ ὈΠΚΠΟΝΙ 10 8, Ὀαΐ ΜΠ 16ἢ νγᾶ8 οὐ σοῃβι ἀ6γα Ὁ] 51Ζ6, 85 
νοὶ ῃοα δὴν Βῆ6 Κ6]8 τς 18,700 Ῥαγβίδη σγϑίηβ. -ὐπνπ “Π πον 

ΠΟΠΙΓΑΓΎῪ ἴο {Π6 σΌΠΟΙΪ τ]6 ὑΠ6 Ποῦ 858 Ὀοίἢ ἃ ΒΠῊχ ἀπά {Π|Ὸ 
ΔΙΓΟΪ6. Μαιιγον Θχρ ἰδ 1 οἡ ἴπ6 στουμά {ῃδῦ ἰζ 15 ἀρτηοπϑίγα- 
να ; 1η ἔδεΐϊ, αἰτηοβὶ οὔ 86 παίαστο οὗ ἃ ἀδιηοιμϑίγαιϊίδνο δανοτῦ : 

“ἐ ψοπάθν ἴῃ ἴΠ6 τάδ οὗ ν ἴθηϊ." ΑΥ οἤδρ. νἱῖϊ. 88, ἢ6 681}3 11 
“( ΑἸπηοδβὲ ἃ ἀθϑιηοηϑίγαςιν ρυοποῦη." Βυΐ [Π6 ΘΧΡ]Δηδίοη 18 πο 
παίαγαὶ ἰπ ΟἰἴΠον οὗἨ [Π6 ραᾷβϑϑᾶρθβ; δπὰ ἰὴ ἴωμον. χχνυ]. 88, ἀπ 
ΜΙοδ 11. 12, 16 ἰβ αἰ οροῦμοῦ ἔογεθά, Δ ιοαϊά (Κτιι. αἀταμ. ᾿ 
ὅ81) ΒΏΡΡΟΒ65 {Π|Ὸ υίϊοἶα ἰο ᾶνο ὈΘ6η ἱπβοσίθα θθοδαβ ἴΠ6 5:η8]] 
Βυ χ πδὰ στγαάπ}}Υ Ἰοβὲ 118 ἔοσοθ (νἀ. αἷδο ΓρῃσΌπο ὃ 290 ἀ.); 
ναὶ Ποησείοη δον 9᾽ 8 ὀχρ] απαίίοη ((]ιγίβιο]. 111. Ρ. 862) 8 {Π|6 πηοϑὲ 
οοΟΥΤθοῖ 0Π6, Υ]Ζ.,) {πα {Π6 ΔΙΈΪΟ]6 βοῃιθίϊπηθ8 ἰοβδὲ 18 ἴογοθ, δηὰ 
Ὀδοϑπηθ Δρβου θά ἱπῖο {8 ποῦῃ. ἊΑ ρϑγβ]]δὶ ἴο {18 185 ἔουπά ἴῃ 
ϑυσγίαο, ἰὼ [Π6 ἔγϑοαῦαθηΐ ἀ86 οὗ 146 π|6 Ποῖιη8 ἴπ (Π6 ΘΙ ΡΠ ΔΕ]ς 
βίαϊο.--- ἀπά ἰδό δἰϊυδν ριον {ΐ, ἐ.6. ἌΛΔΟΥ [Π|ὸ ΒΟΥ ]Ο ΙΒ ἢ. οἷοδᾷ ; 
ΟΥ ΤΑΙΓΠΟΥ ὉΠΟΥ͂ [Β6η}, [Π6 ποιοῦ βυῆχ θοΐηρ Ἰποπἀθά ἴο ΓΘΙοΥ 
ἴο Θδοἢ οὗἉ [Πὸ γί]. 168 τπηϑηίϊοπθα θοίοσοθ. ΜδηΥ ἱπίου ἔτοπὶ {ἢ 18, 
Δηἃ ποῖ ψιοιιῦ ῬγΟΡΑὈΙ ΠΥ, {πᾶὲ [Π6 οἷο νγᾶ8. ρ]οθα ἴῃ {6 
Β8ΠῚ6 Οἰαϑὲ 1 [6 ρο]άθῃ ἰοηστιθ, αηα {16 5:||νοῦ Ἰα]ἃ ὑπ οΓ- 
ποδίῃ.---. 22. ΤῊ ἴόστη τ τ ἢ ΟΠ θαι δηὰ ΟΠδιθρῃ 

6580], ἴῃ {π6 ρΙδοθ οὗ ἐκαιν πᾶ [στην Ψ ΠΙΟΩ οσοαγ Ὀοΐῃ θ6- ὁ 

ἴογθ δῃηὰ αἰογιναγάβ, 18. οσηρ ἰῃ ΠΥ Ργαβοηΐ Ἰηϑίδποθ ἴο 186 
ΑἀἸπδοῖ, τυ] ἢ πᾶ κο5 ὧς {Π6 ἴοπθ 58 }140]6, δπα {πογθίοσο ρῥγο- 
νϑηΐβ 118 θοΐηρ' βΒῃογίαπϑα, ἱπου σῇ {ΠΟῸΓΘ ἄγ οα868 ἱπ Ἡ 16} 1116 
ἢ Ὸ ΌΓΙΒ γα ᾿πηἰογοῃδησοα, νοὶ ποτα {{|18 ΓΟΆΒ0η 0685 ποῖ 
οχὶϑὶ (οὗ, Ζισαϊα ΤιοὨγθιοῖ ὃ 41 Ὁ. «πὰ 2δ5 ".)--ν΄. 28. Απὰ 
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ἐδεν ἰαϊά ἰλόηι ({ἰι6 ἐλῖπρϑ οὶ μα Ὀθθη ἔοϊοπθα ἔγομι ἴΠο θη.) 
οη ἐλε στοιπά δεΐοτο «ε)ουαλ. ΤᾺΣ ΤΙΘΒΠΒ ἴο0 ροῖμτ' οἱ, ἴο ΒΠΆ Κα 

ουΐ. Τ]ια ΗΙΡὨ] ἰογηι ΤΠ ἃ Κίηρϑὶ ἷν. ὅ), [88 α͵80 {}|18 τηθϑῃ- 

ἵηρ ; Ραΐ 1Π6 ἔοστῃ ΓΟΩΓῚ μιᾶ8. ΠΘΑΥΊΥ ἴ86 βαπιθ 81} βοδίϊοη 88 

ΣΤ» ἈΠ τηθδῃβ, ὈΟΌ. μοσα ἀπά 2 ὅδηι. χν. 24, ἰο ἰαν ἀοιρη.--- 

ἘῸΓ ἌΝ ὩΩΡ 8566 ΟὮδρ. ΥἹ. 8. 

γυ. 84- -20. Αθοῦ ἐπ βίοίϑῃ τη ρβ, Ἡ ΒΙοἢ γογα Ὀσουσῃί ἔγοιι 
ΑΟἤδη᾿Β ἰθπὶ, ἢδα θϑϑη Ἰαϊά ἄονῃ Ὀοίοσο 16 αὐῖκ οὗ [ῃ8 σογθηδῃηΐ, 
88 ἃ 5]5σῈ {παι ΠΥ ὈδΙοηραά ἰο 76 ἤοναῖι οἢ δοοουπί οὗ {Π0 Ἀδῃ, 
)οβῆπα ἰοοῖς Αοἴβδη δηὰ ἴΠ6 βίοίθῃ δγιῖο]θβ, ἱοροῖμος τ ἢ 18 
οὨΠ]άτθη, ἢὨἷ8 οδει]6, ἢΪβ ἰοπΐ, δπὰ 411} (παῤ Βοϊοπροά ἰο δϊπι, διά 

Ὀχουρῇς ὑθθπὶ ἄονη ἰπίο ἐπ6 γα ]]6γ, δοσοιηραμῖθα ὈῪ 41} [ἢ6 
ΡΘορὶθ. ὙΤθοτθ (Π6 Ῥυμβῃπηθπὶ οὗ βιοηΐῃρ νγὰ8 ᾿πῆϊοῖθα ἀΡοῃ 
ἔπεσι. Το Βοάϊθ8 δῃὰ 4}1 {π6 δγίῖοϊοβ {παῖ δὰ ὕθθῃ Ὀσγουρθῖ 
ἀονῃ ταῦθ ἴμθη Ὀυγπῖ; δπὰ Ὥροη {16 868 ἃ ἰᾶγρθ ᾿θὰρ οὗ 
Βίοῃ ϑ γγἃ8 τ ἰβο, ἃ8 ἃ ᾿ῃθιη σία] οὗ {πΠ6 οὐἱπηθ δηὰ ἃ ΜΔΥΠΙησ 
[ΟΚκθη ἴο ροβίοσιίγ. Υ'. 24. Τὴ6 βοῃβ. δά ἀδυρῃίοτβ οὗ Αοθδῃ 
ὙΘΓΘ ἴΑ θη ἢ Ὠΐπὰ ἱπίο [Π6 να ]]6Υ, ποῖ 88 τΘγῸ δβρθοίαίοιβ οὗ 
{Ποῖν (ΔΈ Π 6.5 ραπἰβῃηιοηξ, {πᾶὶ [ΠΘῪ παρῇς ἴα κ6 ψαγπΐπρ ΓΠΟΓΘΌΥ 
(48 βοὴ οὗ 1π6 ἤΖαδῥίηδ, ϑολμίσ, [Π6 δυῖμον οὗ {π6 Εἰσεσοίοαϊ 
Παπάδοοξ, 6866 ((ἰεβ.. “08. 1. Ρ. 120), ἀηὰ οἴμοῦβ ᾿ιᾶνὸ 80}- 
Ροβ64), Ὀθαΐ ἴο Βῃγθ ἢὶ8 ρα ῃιϑῃπιθηΐ δα μ6 βίοηθα τ} ἢϊπι (οἶ, 

σἤδρ. χχῖϊ. 20). ΤΠ αν οὗ Μοβεβ, μοννθυθῦ, ὌΟΧρυ ββυ ἔθ] 48 
[μαὺ {Π6 808 Ββου ὰ ἀϊ6 οσ {πο ὶγ ἐΑΌΠοΥ 8. β'η8 (θ ϑαΐ. χχῖν. 16), 
8Πἃ Γπογθίοσο ἰὰ 88 Ὀθ6η δϑϑιθα ὈῪ Ο᾽, α {κιρίάε, Οἰονίοιιδ, 
Μιολαοῖλδ (Μ͵ο8. Βδολιῖ. ν. ὃ. 229), Ποβοππιῖ ἴον, απὰ οἰδιογβ, (Πδῖ 
[ΠΟΥ πα θθθη ἱπηρ]]οαῖθα 1η {π6ὶν ΤἈΓ61 8 οὔποθ. ΒΒ {Π6 16 18 
ποίμίηρ ἴῃ [Ππ6 δοοοπῃῖ ὈΘΙΌΓΘ τι8 ἴο ταυσδηΐ 50}0}} Δ ἈΒΒΌΠΩΡΙΟΠ, 
δηἃ θηοθ Οαἰυΐη, Δαδίιιδ, ἀηὰ 5, ϑοληιῖαὲ βαρ ἀρρθα] ἴο 1ῃ6 
ἘΠΘΘΑΙΌΠΔΌΪΕ παίασα οὗ {{Π|ῶὸ ἄθογθοβ οὐ [πΠ6 τὶρῃίθουβ αοά, δπά 
ὯΔ ΚΘ ΠΟ δἰξοιηρὶ ἴο 86 {{16 [η6 αυρϑίϊοθ. 8111) 16 16 6 ἴγὰθ, 1111 
6 ὮαΥΘ ΠΟ σγοιηά [ὉΓ βαρροβίηρ [πδὲ {π6 Ἄομ] ἄγθη ἢδα ἴάκθη 
Ῥατὺ ἴῃ {Π6ὶν ἔΔυ μο ΓΒ οσΐπιθ, το πᾶν αἶθὸ ἰιι8ὲ 8458 {1116 τρῇΐ ἴο 
ἈΘΒΌΆΙΩΘ {Πα {Π|Ὸὸ7 ΡῬᾳΠΒῃ πηθηΐ νᾶ ἱπΗ]οῖθ ἀροη {6 πὶ ἃ8 Ἰπποσθηΐ 
ῬΘΥβομΒ. ΤΠ οὔβίομι οὗ οχίθπάϊηρ ἴο 6 οἢΠ] άγθη οὗ οὐ μη 4}8 
1π6 ῥα βῃπηθηΐ οὗ ἐποὶγ ρᾶγθπβ νγᾶ8 νῦῪ ργοναίθηϊ διηοηρβῖ {ΠῸ 
Ποαίμθη πδι ΟΠ οὗ δη αν (866 “Πεπσείφηϑονο [β6 1 ἘΥ. 11]. Ρ. 546) ; 
θαΐ {118 οσυιδίοτῃ 18 80 ἐπογουΡὮ ]Υ δ νασίδησο πὴ {Π|6 1Πϑ χυι [1008 
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οὗ 6 ΟἹα Τϑβιαταοηΐ, πα 80 ἀἰγθοῦὶγ ορροβθά ἴο {πὸ ἰονα διὰ 
}ιυβέῖοα οὗ (ἀοὰ, νον ἰδ ΘΟΠ ΒΔ ΠΕΠΥ ργοοαὶπλβ (οἴ, Ποησϑέθηδονς 
Ρ. δ44 544.), ἰδὲ νν οδημῃοῦ [ῸΣ ἃ τιοιηθηΐ ἱπηαρὶπο (ἀοά 88 οομη- 
ἸΔΠ ΔἸηρ; ἰοχο [Π6 νογγ ὑμπίηρ π ῖοἷι 6 84 ΡΓΟνΙΟΌΒΙΥ ρῥγο 116, 
βδοδαβθ 1 νγγᾶ8 Ορροβϑά ἴο ἢ18 ουγῃ παίαγο (θ6αϊ. χχὶν. 10). ΤῊΘ 
ΟὨ]Υ͂ γᾶν, {ΠπΘγθίογα, ἴῃ υἰοῖ γα οἂη οχρίαϊ {16 βοπίθποθ ῥγο- 
ΠΟΌΠΟΘα ἀροη ἴπΠ6 οἰ] άγθη οὐ Δο δη, 18 ὈῚ βαρροβίηῃρ [δδῖ, 
ΔΙ ΠΟ ΡὮ ΠΟΥ ΓΛΔΥ̓ ποῖ Ὦᾶνο ἰάθη ραγῦ ἴῃ {Π|6 ΟΥΠ16, ΠΟΥ Βμαγθά 
ἴῃ 186 σοττιρῦ παίατο δηὰ ἀ68ΐγ68 νὨ]οἢ μδα ργοιηρίοα (ἢ 6 0116 1 5 
ἀφθα, ἀρὰ {Ππογοΐοσο τοοοϊνοά ἔγομι [ἢ6 βθασοθοῦ οὗἨ Ποαγίβ {Ππ6 [δὲ 
τονναγα οἵ {Πρὶν 815. βοῇ ἃ ρυιπὶβιηθηΐ σου ΠΟνΟΡ ἧανα θΘΘῃ 
Ῥτορουΐν ᾿ηΒ!]οίθα ὈΥ τ8η, 0 τϑϑὰβ δοίϊοη8 ΟὨΪΥ, απ ποῖ ἴΠ6 
Βθοσοίβ οὔ {Π6 μιοατί.1---οἶο- ρὸν 55 8 ποῦ “ἃ φϑῃογαὶ ἃπὰ ὑη- 

ταθϑ!ΐῃρ᾽ ΡΠΓΆ86, 485 Δῆαιινον Β8Υ8, “ ἰηβαυίβα ἴο σουηᾶ οδ' {Π6 
Βοηΐθηο6,᾽" θυ τοίδυβ ἴο ΑΟΠ Δ Π Β ΡΥΟΡΟΣΥ πὰ ροοάϑ.--- ἐἰ 18ταοί, 
ἐ.6. [Π6 Ποδα458 αηὰ τοργοβοηίδεϊνοβ οὐ 4]1 15γ86] ; {Ππ6 συ μοΐς οὗ {Π6 

ῬΘορΐθ, ἀπηοαπίϊηρ ἴο ἔνσο τλ}]Π10Π8, σου] ποῦ ροΟββὈ]ν ἤανα 8ο- 
ΠΟΙ ΡΔΏΪΘα 1Π|61]. νον Πογ Ἰοὰ {πὰ τῷ ἴο ἴΠ6 ν]]6Υ οὗ 

ΑςΠον," 18. ἴο θ6 δχρίαἰημϑά ἔγοηι {πὸ ἴαςί {παΐ {18 γδ]] 6 νγ88 
βι[δἰοα οη Πἰρίιοῦ στοά τ[ῃ8η [Π6 βροῦ οὐ ψ]οἢ {Π6 5 γαθ} 168 
ὙΟΓΘ ΘηΟΔΙΏρΡοα ἴῃ {1Π|6΄ νἹΟΙ ΠΥ ΟΥ̓ Φ΄ ογῖομο (οἷ, ποῖθ8 οπ ν. 20). 
Ἰοδοπηιὰἶθν 18 ύοτ σ᾽ 'ἴπ Βαρροβίηρ {πᾶὶ {ΠΟΓΘ 18 ΔΠΥ ΔΠΔΙΟΡῪ 
βοίνγθοπ {6 86 οὗ του μϑῦα ἀπά ἰπ βιιοῖὶ ραβθαρθ8β 88 Πϑαΐ. χυἱ!. 

8 864.; Δα χχν. 7, Ψθοτο ἃ ῬΟΙΒΟῚ ἰ5 8814 ἴο 90 τ ἴο ὕπ6 ἴΔθ6γ- 

Π86Ϊ6 ἀπά ἴο {πΠ6 ραςβ οὗ ἡπάστηθηθ. (3, ϑοληιίαϊξ ἰνὰ8 δοστθοῖ 

1 Βγ {Π|8 πιθϑῃ8 ν᾽ Θη ΓΘ τοπιονθ (ἢ 6 Βαρροβθα ἀ!ΒΟΓΘΡΘΏΟΥ Ὀούνθθη 
86 ρϑββθαρθ Ὀϑίογθ 18 δπὰ {π8 οοπιηδηὰ ρίνϑη ἰη Ποϑυΐ. χχῖν. 160, ἢ 
ΤΟΙΈΓΘΠΟΘ ἰο {Π6 ρα πΙβῃτηθπίθ ἴο Ὀ6 ᾿Ἰπῆϊοίοα Ὦγ (μ6 {ἐν8. Τ|8 ἀ18- 
ΟΓΘΡΘΏΟΥ͂ Δίαιον βοὶβ δϑῖϊάθ σὴ 1μ6 Ηἰρρδηΐ τϑιθδτκ : “ Βυτοὶυ {86 
αν οὗ Μοβεβ μαᾶ Ὀθϑῃ ἀϊβγεραγάθᾶ Ὀδίοσο πον." Αμπᾶ Πα (ΟΒοη- 
ὈΑτΌΏ 988]. Ρ. 224 βα4.}) ΒΌρροβεββ, νυἱ μουΐ ΔΩΥ σϑϑβοῦ, ὑμδὺ ἴῃ οτάθσ ἴὸ 
Ρτοπιοία ἢΐ8 ἀϊάδοίῖο ἀθϑῖρη δηὰ Κθορ 818 δοπηισγιηθ ἔγοπὶ Ὀγθδκίπρ, 
[86 1ὰνν οὗἩ αοά, [86 δυΐμον ποὺ οῃἱυ ἀθβου θα (18 ἱπβίδποο οὗ δηςϊοηί 
Ρυπ᾽ϑπτηθηῖ, θυὲ 4]]οὐγϑὰ Ὠἰπιβοὶ ἢ βοιηθ ᾿ΙΡΟΥ ΟΥ̓ ἴῃ ποσκίηρ ἂρ 186 [18- 
ἰογῖοα] τηδίοσίαἶβ, ἴπ οἵου σογᾶβ, δἱἰατοά δηᾶ [δι βι θα [86 παιχδίϊνθ. 
Μυοῖ πθασοῦ {86 γα ἢ 18. (ῃ6 τοιματκ οἵ Παάυεγηϊοζ (Ἐπ], 11. 1. ν. 47), 
{δὲ {818 νϑῦν ἀδραγίῃγα ἔτοιῃ [6 αν οοπίδί πο ἱπ Ποαί. χχὶν. 16 18 8 
βίγοῃρ; ὑτοοῦ οὔ (Π6 ἰβίοτίοαϊ νϑγδοῖυυ οὗ [86 τ βο]6 δοοοαηί. Εον 1 1ἰ 
᾿ι84 ὈΘΘΠ ΤΠΘΓΟΪῪ ουπάθα προη βοπι8 Ἰαροπὰ οὗἉ Ἰδίον {ἰπιθ8, 10 18 παγαϊν 
ἸΙ ΚΟΥ ἐμαὺ ΔῃΥ ἰοραεπᾶ νου] μαναὰ ἱτηραΐοα το «οβζυα, {πὸ ΑΙ {Π] Β6Γ- 
νϑιὺ οὗ ἀοἄ, 8ο ἤαρτδηΐ ἃ νἱοϊαιϊοη οὗ ἰπ6 ΔΎ. 
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δοοουπίθα [Ὁ {Π6 86 οὗ {16 ποσὰ : ὅθ Ὺ δα βγβὶ ἐο αβοθπά, 
Δηα θη σψοηΐ ἀοντη ἱπῖο ἴΠ6 ν4]16γ. ΤΠ πᾶπιὸ «δον ἰ8 ϑοά 
ἤργα ρὲν ργοϊορϑβίη (οἴ. ποῖθ8 οῃ ν. 26). Υ͂. 28. ὭΣΤ ΓΤῸ λοι 

λαβέ ἐΐοιι ἐγοιδίοα τι8. ἊΣ ἴο αἰδίινδ, ἰο ἐγοιιδῖδ, ἔπθη ΘΘΠΟΓΑΙΥ 

ίο ὑγΐπρ ἱπίο πιϊδῥοτίαπο, ἀρϑινιιοίϊοη (οἴ ὅτη. χχχὶν. 80; 1 Κλησϑ 
ΧΥΪΙ. 17. )ππτϑνο] 15 ποὺ ἴο "6 γϑραγαθά 85 ἱπηρογαῖνθ, δαΐ 88 [Π}6 

ΒΡ ]6 ἔαΐαγο : Ἰε6 Τιογὰ ν}}]} ἐτουθία {Π 66 «2 οθῆιπα 4065 ποῖ, 
{πογϑέοσθ, σῖνο αἰίοσαποθ ἴο 1.18 οὐγῃ νυίβη, θαΐ ἴο [Π6 σΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΒ5 
τ οἷ Αολδη δὰ Ὀτοῦρσηῦ ἀροὴ Εἰ μλ861 ἔμτοαρᾺ Ὦ15 οὐ οοπάποῖ. 
ΞΘ δηὰ Ὁ» ὙΥΠΙΟΝ ΓΘ σΘΏΘΓΑΙΥ ἀ8οὰ ἴῃ {πΠ6 Ῥαπίαίθαοϊ 

Ργοπιϊξουουεῖν ἴο ἀοποῖθ βίοῃϊηρ, ἃ΄6 μϑῦθ ἰδ Πρ Βη 6, Ὁ. 
τηθδηΐηρ [0 δ8ἴοῃθ, ἔ.6..υ ἴο Κἢ}} ὈΥ σαϑίϊησ 5[0Π68; ὉΡΌ ἴο θᾶ 
βίο θϑ ΡΟ {Ππ6 ἀθαα. ἘῸΓ [τί μ6 Ὁ ραγίοα]αγα 1 ἢ Τοΐδγαποο ἴο 
[818 ρα ΙΒῃπιθηΐ 866 Οαγρζου᾽ 8 ΔΡΡᾶγ. ρ. 588, ἂπὰ Κγὲπον 8 ἩὟΥ. 
11. 606 544.---Πἰ ἀοο5 ποῦ πθοθββατῖν [Ὁ] ]ον οι Π6 86 οὗ ἴΠ6 
βίη σι αν Βα ΒΊΧΘ5 ἡχγὶς (ν. 25) ἀπά ἡδν (ν. 36), {παὐ ον Αομαπ 

νγ8 βίοπϑά, ἀπά ποὶ Εἷ8 οἰ] ἄγη; ο ἐπ ΘΟΠΙΓΑΓΥ {Π6 βΒιΠρΌΪΐαΓ 
18 αϑοα ᾿η οΥΟΠΔΠσΘΔΟΪΥ τ 6Π6 ρ] γα] (οὗ, τ νν. 34, 25), 

Ὀδοδῦβο Ασπᾶῃ γγὰ8 {Π6 Ρ ύβοη τηοϑὲ ῥγ πο ηΐ ἼΩ [86 ῬαΠΙβῃ- 
τηθηΐ, ἀηἀ {πογθίογα ἢ 15 γθρθδίθα!]Υ πηθηςοηθά δἴοπθ. ἴῃ ν. 206 
ΟΝ ὙΡὉ» 8. ᾿ηογ0 ΠΥ ἀσβουιροά ἢ ἴΠ6 ᾿ΟΓΣαΒ ὙΘΥΡ 

1} ΘΌΏΣΝ Ολ: {ΠΥ γΤαϊβοά 4 ἰασρθ θᾶρ οὗ βίοπϑθ ουὐϑὺ ἢΐτη, ἫΝ 

8 Ρεγροίυαὶ ὙΘΡΤΟΔΟἢ ἴο Αςἤδῃ, πὰ ἃ οοπβίδηξ ταγηΐηρ ἴο οἴΠι6Γ8. 
ΤΊ σαβίοηι οὗἩ γουση ρ᾽ βίο θ8 ρου [Π6 στᾶνθϑ οἵ οὐ πη} 88, 88 
ἃ ἸΔῈ οὗ αἰβρτάαοθ, 18 51}}} ρυθνιθηῦ ἴπ ἴΠπ6 Εἰαβὶ (οὗ ᾿Μηιολαρίὶβ 
Μοβ. ΚΒ. ν. ὃ 285 Ρ. 88 564).--- Τ)6 Θχρυθβϑίοη ὁ’ 80 “εβονδῇ 
ἰᾳγηθα ἔτοπι [Π6 ἤθγοθη 688 οὗ ἢΪ8 Δ ρου, τοίδυβ ἃ8 Ὁδοκ ἴο ν. 1, 
84 οἷοβθβ ἴῃ6 παγγαῖϊνθ. Τὴ οἷν ΔΙΓΕΠΟΥ τοιηαγκ 18 ὑπαὶ [Π6 
νΆ]16γ, ἴπ οι (86 ρυιπἰϑαιοπὶ μα θόθη ἰπῆϊοιοά, τθοοϊνθα ἴῃ 
σΟΠδΘαυΘης6 ἴΠ6 ΠΔΠῚΘ Ἴ2}) “4σδοτ, ἴ.6. ἀϊδέμνδαποθ, ἀπ 84 τὸ- 

ταϊποα ἴξ 11 τι νεῖ ιθ᾽β ουσῃ ἄαγβϑ. ΤῊ πδπι6 γγ88 ἀουῖνϑα ἔγοτη 
θυ» [0 ψογὰ ὈῪ σῇ οἢ «Φοβλιια ἀθβου θεά ἴῃ ν. 25 Ὀοΐὰ {πὸ 
ΟΥΠ]6 δη4 ριΠἰϑῃπιοηΐ οὗ Αοθδη. [Ι͂ῃ ἀϊγθοῖ ορροδβι[ἴοῃ ἴο {Π6 
[οχί, 11α886 ἀηὰ υ. Ζόηφονῖο (ρ. 085), πλαϊπίαϊπ μαὉ ᾿ξ τγα8 [Π6 
ὨΔΠῚΘ οὗ [Π8 γΑ]Πον οἷ. σανθ οσοδβίοη ἰὼ 1Π6 Β[(ΟΥἿὙ Γαϑρθοίησ 
Αοἰαη. Βιῖ [ἢ {ΠἸΟΓΘ νγᾶ8. ποι ῃΐηρ εἶδ ἴο ρύόνθ {Π| ἔΠΔοΥ οὗ 
ΒΌΟΠ 8 ΔΒ86ΓΠ0Π, νν6 βῃου)ά πὰ ρῥγοοῦ δπουρὶι ἱπ (Π6 ἔβοϊς {πᾶὶ 
1Π6 νΑΠ]ῈῪ νγα8 ΠΌΝΟΥ 5 ΠΟΙ ΘΠΠ]Υ ΚΟ πα [ῸΥ 1[5 ΠΑΠΊ6 ἰο 86 Υγ6 ἃ8 
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[Π6 στουπάπουϊ οὗ Β80 }} ἃ Ἰερθῃα 88 (18. ὙΠ [Π6 οχοορίίοη 
ΟὔΤΠ6 Ρῥγθβοης ραββᾶρο Δη4 {08}. χν. 7) ὙγΠ6ΤΟ 10 158 ΤηθηΠ]οΠΘα 88 
ὁη6 οὗ [πΠ6 1] η}}18 οὗἉ [Π6 ἰΟΥΤΙΓΟΥΥΎ οὗὨ {Ππ6 ὑπ106 οὗἉἨ  πάδἢ, {ΠΕΓΘ ἃγὸ 
ΟΠΪΥ ὕνο Ρ͵δ668 ἴῃ ψ Πΐοἢ [Π6 πᾶπηθ6 ΟΟΟΌΓΒ, ν]Ζ.), Ηο8. 1ἰ. 17 δηά 
15. Ιχν. 10, ἀπὰ 'ἴπ Ὀοῖῃ ᾿πβίϑησοβϑ ἩΠῊ τοίδσθποθ ἴο ἢ 18 δνθηΐ. 
Ὗγ6 ἃῖ6 ποῖ θβύϑῇ δὺ]6 ἰο ἀθίθστηϊπθ 118 βιψχδίϊοι νυ 1Ὁ}}} ΔΟΟΌΓΘΟΥ. 
γ)δ ΠΊΘΓΟΪΥ Ἰθασῃ ὑπαὶ ᾿ξ γᾶ8 ὉΠ [Π6 οαϑδὺ οἵ Οδηδδῃ, ἔτοηι 18. 
Ιχνυ. 10, ἀπά ἴτοπι {π6 σμαρίου ὈθίοσΘ ἃ8 δπά παρ. χν. 7, {πᾶῦ 1ἰ 
νγ8 ποῖ ἔᾺγ ἔγοιῃ “6 υῖομο. ὡὔόγοηι (1ῃ τ6 ΟΠοπλ.) 8875 {πὶ 10 
γν88 5: δία οα {Π|᾿ὸ πουέῃ οὗ ΠΥ μῇο πθὰν ἴἰο (Ἰ]ρα], δπα {παῖ 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ [118 ἀδν 115 1 ΠΑ ΙΔ η18 ο41164 11 ὈΥ [6 δηοσίθπέ Ὡδηθ. 
Βαξΐ {Π18 Δ556 Υ Ὁ] 0 ΤΠΘΓΟΙΥ γα δίβ ΡΟ 8ΔΠ ἀποογίαϊη γα! ἴοη, τ] ἢ 
ἢὰ 118 οτρίη ἴῃ {ἢ 6 ργϑβθηΐ ομαρίθυ, 8Δπ4 ἀοθϑ ποῖ δοοοσγὰ ψιῇ 
οἤδΡ. χν. 7. Ασοογάϊηρ ἰο (18 ραβϑαρθ ἴἢ6 πουίῃοῦῃ ὈΟΌΠΔΙΎ 
οὗ (86 τδ9 οὗ Φυἀδἢ τα Τπγουρῇ {Ππ6 ν]]6Υ οὐ ἄσποσ, ἀπά 
ἐπογϑίοσο [Π6 ν] 16 0 τητβῦ ἤᾶνο Ὀθθὴ ὁπ {Π6 βου τῇ οΥὐἉ βου νγοβὶ οὗ 
“)6τίοϊιο, δίῆσα [Π15 ἴον τγᾶ8 ποῦ 1 η {Π6 ΤΟΡΓΠΟΓΥ οὗἉἩ Ψυάδῇ. 
Ὗγ ᾿ᾶνθ ΠΟ πηθδῃ8 οὗἉ Ἀβοϑυ δι ηηρ ΘΕ 6 υ. όησονῖο 18 τἹρὶ, 
ἴῃ βαυηρ Παὶ ἰὑ τγᾶϑ παξιγα ]]Υ ἃ ἀΑΥκ σίοο μη ν ν8]16Υ, οὐ ἢ ἄυον- 
πἰοῖς (Ελη]. ἢ. 1 Ρ. 46), στο βαγ8 {πᾶῤ 10 νγὰ8 ἃ νδ]]6 0 οἵ {16 
στοαΐοδὶ θθδαίγ. γε οδηῃοῖ ἱπίοσ [ῃ6 οπα ἴτοιῃ Η8. 1ϊ. 17, ΠΟΥ 
{π6 οἵἴπον τοι 18. Ιχν. 10. Τῇ] ργόρμθίθ τοῦθ ἱπάυσθα ἴο τοίου 
ἴο {Π6 νῖ] νυ ΠΊΘΓΟΙΥ ὉΥ 105 διἰπαῦϊοπ οἡ {π6 οαβὲ οὗ Οδῆδδῃ, ΠΘᾺΡ 
{πὸ Ὀογάογ οὗἁἩ {π6 ἀοϑογί, δηὰ ὈΥ [Π6 ποίογϊθίυ 11 δά δοαι!γοα ἴῃ 
σοΟηΒθαῦθηςθ οὗὁὨ [π6 ϑνϑῃΐβ το]αϊθα ἴῃ {18 σμαρίθν, νι ῃ]οἢ δὰ 
σίνϑῃ ἴδ ἃ πιοβί βίρτιιβοαηΐ παπιθ. ἴὔροη [18 πδῦθ ὈΟΓἢ οὗἩ 16 
Ῥτορ οίϑ ον άθητ]ν οἷν; Ὀαϊ ἴδ 18 ραν Π ΟΌ]ΑΓΙΥ ονϊάθης ἰπ Ἡοβοα 
(ο(, εησοίοηδονο, ΟἾ γἰβίοϊ. 111. Ρ. 108 864.. δηὰ “Παυορηϊοΐ αἱ 
ΒΌΆΡΓΑ). [Ιἢ ἔδοϊ 80 ουϊάθηξ 18 1ἃ {παὶ υ. Ζοησογῖθ (ρ. 084), ἴῃ 
ΟΥΘΓ ἴο Ἔχρ]αΐπ δ αἸνᾶΥ, 18 ΟὈ] ροά ἴο γοβοσξ ἴο {ἢ} Δ ΙΓΑΤῪ 85- 
Βαπιρίοῃ {πᾶ Ηοβοα δηὰ {Π6 τ θοῦ οὗ {Π|8 ῬοοΚκ δά ὈοὶΠ σῸΠΘ 
ἴο 1Π6 βαῖηθ δηοίθπς ΒΟΙΓΟΘ [ὉΓ [ΠΟΙΤ τηδίουα]8β. Βαΐ ονθῆ ἴῃ 
1581 4} 10 18 ἀπηλἰβέδ Κα ῦ]θ, ἐμοα σῇ [Π6 τοίβγομοθ ᾿π ἐπαὶ ὈΟΟΚ 15 
ποῖ 859 τ00}} ἴο {π6 ἰβίογ!ςδὶ βιρτιϊἤσδηςθ οἵ [Π6 πϑιηθ 88 ἴο {Π6 
δι ἐδίϊοη οὗ [Π6 ρΪδςθ οπ {ἢ 8 Θαϑίθυῃ ὈΟ ΠἀΔΥῪ οὗ Οῳδπδδη, δπά {116 
τ η ον ΠΟ [Ὁ Πδὰ δοαυϊγοα ἴπ σΟηβοαιθηοο οὗ {ΠῸ ΠΔΙΥΑΕνΘ 
Βοΐογο 8. βαϊδῃ νου ὰ ΠΟΥΟΥ αν τηθηιϊοπθα [Π6 γ]16 0 οὗἉ 

ΑΟΒΟΣ πῃ σοπμπαδχίοη Δ {Π6 τ 6] -Κηονῃ ρο]αΐπ οὗ Κ'Βαγοη, ἴο 
βίον [ῃ6 οχίοπε οὔ 1ῃ6 ᾿ἰαπὰ, 1 {116 ᾿ιἰϑίουυ οὔ ΑἽμαπ μα ποί 
ϑεαϊποά [Ὸγ 1Ὁ 80 συ! ἀ6-ϑργθδα ἃ ΤΌΠΟΥ. 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΙ ΥΠΠ. 

ΑἹ ΤΑΚΕΝ ΑΝῸ ὈΕΒΤΕΟΥΕῸ ΒΥ ΕἸΒΕ ΥΥ͂. ]--2909: ἘΒΞΕΟΤΙΟΝ ΟΕ 

ΑΝ ΑἸ ΡΟΝ ΕΒΑΙ. νυ, 30---3ὅ. 

ν.1, 2. Το Ὀδη δαδᾶὰ πο βοοῆϑὺ 66} σοπιονοα ΠὴῸπὶ [5Γ86], 
Ὀγ {86 ρυπίβμιηθπὶ οὗ Αοἤδη, τὸ δαὰ Ὀχουρσιῦ Ὁ ἀροη {Ππ|6 
Ῥθορΐθ ὉΥ [118 οὐῖπηθ, ἴμδῃ 1[Π6 Ἰωμογὰ οποουγασθα «οβἤπαα ἴο ρΡῸ Ὁ 
ΒΠα ἰακα ΑἹ, πα αϑβδασοά ἢϊχα {Πα [116 ἔονγῃ τισὶ Ὧδ σαρίυγαα. 
ΑΥὐ {π6 βᾶτὴθ {ἴπ|6, Ηθ ὀχρ]αἰπθα ἴο ἢΐτη {πῸ Ὀδβὺ ρ]δῃ ἴο δάορί 
ἴογυ βθουσίηρ [ἢ βυοςο88 οὗ [Π 8 ΘὨ ΘΓΡΓΊΒ6.---. 1. ΑΔ.5 9Ἄβῆπ δπὰ 
811 [ἢ6 ρϑορὶθ μδά Ὀθθη Ἵοπιρίοίοὶν ἀἰβοουγασοα ὈΥ {Π6 ΔΙ] τα οὗ 
[16 ἢγβῇ ὀχρϑαϊτίοῃ ἀραϊπηϑὲ ΑἹ, [η6 Ἰωογὰ ΘΟ ΤΏ ΘΠΟ68 ἢΪ8 ὈΓΌΤΩΪ80 
{παῖ [86 ἴοτγῃ 81.4}} δ6 ἔδκθη τ 1} 1Π6 βδῖηθ ἔοστα οὗ ψογάβ, στ τἢ 
ὙΠΙΟἢ Πα Πδα ργϑνϊουβὶΥ δποουταροά «)οβίιαδ ἴο δοσαρὲ {Π6 δοπὶ- 
Ἰηδηα οὗ [Π6 ΔΓΤΩΥ (ΟΠ Δρ. 1. 9, Πουΐ. χχχὶ. 6, 8), ἃπὰ δἱ ἃ 8.}}} 
ΘΑΡ ΟΣ Ροσοα μδὰ γρεα Μοβαβ ἀπά 4]} [Π6 ρθορ]θ ἴο ργ688 ἔοσινασά 
ἴο ἴΠ6 οοπαιϊιο8ὲ οὗἩ {86 Ἰαπά οὗἩὁ Οδπδϑδῃ (θα. ἱ. 21, νἱϊ. 18): 

“ ἔϑαγ ποῖ, πϑίῖμογ δ6 ἔδου ἀϊδβηηαγοά."-- ΤΠ ογά ον, “' [8 Κα 4}} {Π6 
ΡΘΟρΪθ οὗ ψγὰγ νῖτἢ {Π66,᾽ ἔογτηΒ δΔη ΠΟ Π 6518 ἴο [6 ἀροϊαγαοη 
οὗ [Π6 8ρῖ68, {Ππαὲ 1 νου] ποὺ θ6 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο Ραΐ 41] [Π6 ρθορὶθ 
ἴο ἴπ6 ἰτουθὶο οὗ ρσοίϊῃρ ἊΡ ἱπ οΥάδὺ ἴο ἴακθ 80 8Π18}} 8. Ἰούγἢ ἃ 8 
Αἱ, Ὀυΐ [πα ἔννο οὐ ἴγοο Γπουϑδηα ψου]α Ὀ6 80 Πο]οπί (Ομ ΔΡ. νἹ!. 

ὃ). [« ἀο65 ποῖ Ὁ] ]ονν, μονγουοσ, τότ {118 Θοπλμαπά, ἰπαὺ [ἢ 6 
οϑ.86 οὗ [Π6 ἔδ!]υτα οὗ {Π6 ἢγϑὶ δχρθα οη τγᾶ8 ἴΠπ6 8η18}1] 688 οὗἉ 
{Ππ6 ἴογοθ δοηΐ δραϊμβὺ 1 (866 ἴῃ6 ποΐθβϑ οὔ Ἷδδρ. νἹἱ]. 12). ΕῸΣ 
8000 τηϑῃ σοι]ὰ σογίδ! ΠΥ μανθ Ὀθθῃ 8016 ὙΠ Ὼ {Π6 δδϑιδίδηςσο οὗ 
ἀοά ἰο [ΔΚ ἃ ἴον ἢ 12,000 ἱπμα ϊαπΐ8. Ιξ νγᾶ8, οἢ [Π6 
ΘΟΠΕΓΑΓΎ, ΠΊΘΓΘΙΥ ΠΌΤ ἃ σοηῃϑβιογαίθ γορασὰ τῸ {Π6 θα 688 οὗ 
[Π6 ΡΘΟρΡΪο, παὶ (ἀοά πον ογάογϑα {πΠ6 γνγβο]α δύτὴγ ἴο 6 Θῃραρσοά. 
(5΄1Π06, 88 ἷὸὺ δᾶνθ βθθὴ δοίοσθ, {πο ὶγ ἢϑαγίβ τῃο]οά, (ἀοά οοη- 
δι θα ἐλοὶν ιὐϑαΐηθ88, ἀπ σου] ποὶ ἱπηροβθ ἃ θυγάοῃ ψὨ]οἢ 

νου ἃ Ὀ6 ἴ00 ὮΘΑΥΥ͂ ἴον {86 πὶ ἴο ᾿θδῦ, Ἐπ|}} [Π6Υ δά γϑοονογθα 
ἔγοτῃ ἘΠ ΟἿ Θχοθββῖνα δ]δγη), πη ἃ νοῦ γον ἰο σϑοθῖνθ ἢ18 οοπι- 
πηϑη 5 ψΠ ἢ σγϑαΐθυ δου γ." ((ἴαἰυΐπ.) ΜΘ ἀο ποῖ πονθνοῦ 
ΒΌΡΡΟΒΘ [Πα Ὀνττ- 5 ἴῃ σἰαρ. νἱῖ. 8, ̓ πο]ἀοα 411 [π6 ρθορὶο ννλὸ 
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ΜΟΓῸ 80 ]6 ἰο ὉΘΑΓ ὉΣγΙΩΒ; δυξ 88 ἃ βοϊθοῖ Ὀδηὰ οὐ δϑουξ 40,000 
γγ89 σἤοΒ6ῃ ἔγομ {116 ἔνγο δη ἃ 8ἃ- Β8}} {Ὑ 068 ἴο δοοοιίρϑην ἴδ6 ΟἿ ΠΟ ΓΒ 
ΘΟΙΌΒΒ [ἢ 6 ΥἹΟΥ͂, 80 ἤΘΓῸ 60 ΤΩΔΥ͂ 5516 Σου ᾿ιοβὶ ται οἢ, ουθῃ 
1ΠΟΌΡἢ ἴδ 18 ποῖ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίαϊθα, {πᾶΡ ἃ ργοροσίοηδῦθ Πυμθ 6 Ὁ 
ὙὙ88 8150 σβόβϑθη ἴγοῃι ἔπ ηἰπθ δηά 8-}8}} ὑγἱῦ68, δῃα [Παὶ [Π686 
ΘΓ 8ΌΔΙΪΥ (4116 “΄ 811 {π6 ρθορὶβ οὗ ναῦ, ἴῃ ἀϊβιϊῃοιοη ἔγομα 
οὔ. ἀθίδοβπηθηΐδ οὗ ἸΠέδυϊοῦ 51:6. ΥΥ̓ αὐ [Π6 τολοίθ ἤοτοο ἀταοαπίοά 
ἰο 18 τηρῃξἰοηθά ἴῃ νυν. 8. συῶν ἰδ αϑοὰ ἴῃ ἃ τα ΠΑ ΓΥ βθη88 ἰο 

ἀοβοσῖθο π6 δάνδῃμοθ οὗ δῃ ἈΥΤΩΥ͂ ἀρδϊηϑὲ ἃ ἴον, ψἱΠοὰϊ ΔΩΥ 
ΤΟρΑΤα ἴο {Π6 δοῖμα] φροβιίοη οὗ {π6 ον ᾿(86] ἢ, ΘΥΘΥῪ ρ]δοο 
αρϑϊηϑὺ γν ῃ ἢ 8π αἰΐδοῖς γγᾶ8 αἰγοοῖθα δοΐηρ τοραγάθα ἃ5 ἃ Ποῖρλΐ 
ἴο Ὀ6 βο816ἀ. ἴῃ [ἢθ ρῥγδβϑηΐ ἰπβίδηςθ, ᾿ηἀ664, 85 ΑἹ γγὰβ δἰ ἐπαϊθὰ 
ὍΡΟΣ ἃ ἢ}]], ἀπ α {116 ἀστὴν ἀρρτοόδο θα 1ὑ ἔγοπι [Π6 ρ] 4] Π8 οὗ “ ουῖσδο, 
[Π6 ῥυἱηλἶνα τηϑδηϊηρ οἵ “΄ ἰοσαΐ αϑοοηῖ" δπὰ [Π6 ἀουναίνθ τηθδη- 
Ἰηρ ΠΟΙ Π6146.---- ΕὌΥ ΠΣ ΤΙΝ υἹ. σΒΔΡ. νἱ. 2. - ΠΝ 18 

[86 ϑαττουηάϊηρ ΠΟΙ ΙΓΎ, σι ἰ οι ἕουτηθά ραγί οὐ ἐπι τουτί ουν οὗ "Δί, 
Δ γγὰβ ρογοσηθά Ὀγ [8 Κίηρ,---Ἧ. 2. ΤῊΘ πογαβ : “ ἀο ἴο Αἱ 
δπἀ ἢδγ Κἰηρ 88 ἴδοι παϑὲ ἀοπα ἴο “ ϑγίοῦο δῃά ποὺ Κίηρ, 8416 
οχρίαϊποὰ ὈΥ οἤδρ. νἱ. 21. Ηθ ἰβ ἴο ἸὰῪ Ῥοῖδι ἴον ἀπά Κιηρ 
ὑπάον {π6 Ὀ8ῃ, ἰ.6. ἴο ἀ65ΙΣΟΥ͂ ΡΟΙἢ τδ6 ἴονῃ δηα 118 188 1Π18η|8. 
ἔῃ [89 ο486 οἵ «“ογίοδο, μονονογ, [86 σαι} 6 ἃ Πα 35ρ01} ψοσα οἴεγοά 
ἴο ἴμ6 Τωοτὰ 88 ἴπὸ ἔγσϑι ἔγυ 8 οὗ τ86 Ἰαηά, νοῦ 6 μὰ σίνθῃ 
(ο 186 1Βγδ6} 168; θὰ δὖ Αἱ {ΠῸΥ νγϑῦθ δ] ουνθα ἴο ἴδκθ ροββθββϑίοῃ 
οἵ Ὀοΐὰ οὗὨ {Π686, βίποσα 10 νγαϑ ποί {ῃ6 ἱπίθπίοη οὗ [1:6 Ιμοτὰ το 

δῖνο ἴο [18 ρθορ]θ ἃ Ὀδυτθη δηα οπιρίυ ἰδπά, Ὀαΐ, ἃ8 Μοβεβ 88] ἀ 
(θεαι. νἱ. 10 564.) μ6 δὰ βυγοσῃ ἴο {Ποὶν δῖ Π6.8, [Παὲ ἢ6 νοῦ ]Ἱά 
σῖνο Ἰῃθιι “στοαὶ δη4 ροοα]υ οἰδϊ68, ψ  Ιοἢ ἤποὰ θυ] άραβι ποῖ, 
δ) Πουβ68 {1]}] οὗ 4]} σοοά {πΐπρδ, ψ οἢ ἕπου Α]]οἀβϑὲ ποῖ, δπὰ 
νν6}18 ἀἰρροα ψβῖοἢ ἔμοὰ ἀϊρσρεοάδβι ποῖ, νἱπογαγάβ δπὰ οἱ νθ- ΓΘ Ὸ8 
ὙΒΙΟὮ ἔπου ρ͵απίοάδϑε ποῖ." -γηῖς Ἴ Ὁ »ίαοο ῥον {δ ὲ πιεη 

ἴηι απιδιιδῆ. -γηΐς ἀθποίθβ ὑΠ088 Ὑ0 σγογα ρἰδοθὰ ἴῃ ΔΉ υΒᾺ ; 

ΣΝ (νυ. 9) 186 ῬΪδοθ ἰῃ Ὠϊσἢ ΠΟΥ ὑγ το σοῃοθα θα. ΠΝ Ὁ 

δολιϊτια (4, ἰ.6. οχ. 186 νγϑϑίθσῃι βἰἀβ οὐ μ6 ἴονγῃ. ὙΠΝ [88 1Π6 

ΒΔΙῚΘ πιοδηΐηρ ἴῃ [8. ἰχ. 1] ; 0900 χχῆ!. 7, 8.--- Τὴ βαποίϊοῃ σίνθῃ 

ΡΥ αοἀ ἴο ἐμα οπιρὶουτηθηὶ οὐ βἰγαίδρϑῃ ἱπ τναγίασα νγἃ8 ἃ βυ- 

Ἶθοὲ οὗ νᾶσπὶ αἰβουββίοῃ διποηρβὲ θαυ ον σοΙημηθηϊϑίοσβ. ὙΠῸ 
ΤΟΙ 8. οὐὨἨ Οαἰυΐπ οὐ [π6 ροϊπὶ δῦ σοηςοῖβθ δῃἃ ςοπο]υβῖνθ. 

“ΤῊ ηπαβίϊοῃ ραΐ ΕΥ πιϑηγ,᾽ 6 58 ύ8, “ ὙΠ τοίθγθηοθ ἰο ἴῃ ῥσο- 
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ῬΥΪΘΙΥ οὗἁ οδιρ]ογίηρ βιγαίαρθιῃ ἴῃ γον ἴο ἀθοοῖνγθ 8 ΘΗΘΠΙΥ, 
᾿παϊ]οσαῖοβ οχοθϑβίνθ ᾿ζθοσαηοθ. ΕῸΓΣ [Ὁ 15. σου ἢν ποῖ μη γϑιοδὶ 
ἔογοο δίομθ πῃ ῖς ἢ ἀδίθυτηϊηθβ ἔῃ 6 ἰβϑθὰθ οὗ ταῦ; θαΐ, οπ {Π6 σοῃ- 
ΤΥΑΓΥ, [086 ΓΘ Ῥτοπουηοθα ἴΠ6 θθϑὺ ροπογαΐβ, γ ἢ 086 ΒΘ 688 18 
ἄπο 1655 ἴο ἔογοθ ἐῃδη ἴο 8.11] πηδησθανσοβ.---- πα, {Ππογοΐοσο, 1 
ΜΑΣ 18 [αν τὰ] αἱ αἷ], 11 18. ᾿παΙΒρα Δ ὈΪΥ τὶρῇς ἰο ἀν 81} Ομ θ᾿ Β 86} οὗ 
{Π086 αὐίβ Ὁ το νἹοίοσυυ 18 αϑυδ!ν οδίαϊποθά. [0 15 οὗ Θοῦγβθ 
τπηάογβίοοά {πὲ Ποῖ ΠΟΡ τηυϑὲ ἰγοδὶ 68 θ6 ν]ο]αἴθα, ΠΟΥ ἔα! εἰ ὈΓΌΚΘη 

1 ΔΗΥ͂ ΟἾ ΒΟΥ ΜΑΥ.᾿ 
γν. 8---18. Αςοογάϊησ ἴο ν. 8, «οβῇπα οἴοβα 80,000 τηθὴ ουἱ 

οὗ 1116 παδῖη Ὀοάγ οὗ {μ6 ἀγωΥ, δηά βϑηΐ ἴμδπὶ οαδ ὈΥ πὶριῦ, πιῇ 
ΟΥ̓ΟΥΒ 10 ρἷαςθ ἐπϑιηβοῖ γθϑ ἢ δι α8ἢ. οἡ {Π|0 τνοϑὲ οἵ ΑἹ, ποὺ ἔὰᾺΣ 
ἔγοιῃ 6 ἴον (νν. 8---9); ἴῃ ν. 12, πονγονοῦ, 6 τοδὰ {Πα ἢθ 
ὈΪδοθά δδοὺὰΐ ὅ000 τηθπ ἴῃ δαθυβῃ οὐ ἴπ6 ψγοβὶ οὗ (86 ἴονῃ 
θούνθοη ΒοῖΠμ6] δπὰ Αἱ. Μοϑὲ οἵ {ΠῸ ργδνίουβϑ Ὄβχροβιίοσβ ἢᾶνα 
Βουρῦ ἴο τθοοης}}8 [Π 686 ἀἰδογθραπί βίδίθιηθηῖβ ΟΥ̓ αβϑατηρσ [Πδΐ 
{ΠΟΥ ΜΘΙΘ ΕἾΤΟ ΘΟΙΉΡΔΠΪΘΒ ἴῃ ΔΙΌ ΠΟᾺΡ Αἱ. βοπιθ ΒΌΡΡΟϑΘ 
{μδὲ 80,000 τηϑὴ ὑγοσα οοῃοθαϊθὰ δὲ βοῃηθ ἀἰβίδησα ἔτοτα {Π6 ἴοννῃ 

ἔου [Π6 ρύσροβο οὗ ργοϑϑβίπρ' Ἰηΐο 1ὑ δηα βοί[πρ 1 οἢ γα δον {Π|0 
ἸΠδ  αη18 [84 8411164. οαἱΐ, ἀπ ὅ000 1η ἴδ6 ἱπγηχοαϊαῖα ποὶρῃ- 
Ὀουτθοοά, ψΙ ΟΥ̓ΘΥΒ 0 Θραρθ {Π6Πὶ ἃ8 8000 88 δου ἰοἷν 1116 
ἴον, ΡΟΥΠΔρΡΒ8, 88 Καίαδίζιδ {Π}|}|κ8, 1π οΥ ον [πὲ {Π6 βθοοπα 8η}- 
Ὀσβὴ τπαῖρὶῦ αἀἰνοῦῦ {Π6ῚῚ αἰζοπίοη ἢ Ὸπὶ [π6 γί. ΟἾΠΟΥΒ ΆΠΟΥ 
{πῶὶ [Π6 Ο16 ΘΟΙΠΡΔΗΥ͂ γγὰ8 ροβίθα οπ [06 που τὑγαβίογῃ, [{|6 
οἴμοῦ ου 1ἢ6 βου ἢ νγοϑίθτῃ 5146 οὗ {Π6 ἴον, 80 88 ἴο ἢθπὶ ἴπ [ἢ 6 
ΘΗΘΙΊΥ ΟἹ 8]Ϊ 51468, ἀπ ρῥσγϑοϊυθ [86 ροββι δ[Πγ οὐ {Ποῦ Θβοᾶρθ 
ἢ ΔΗΥ͂ ἀἰγϑοίίΐοη. Τὴ ᾿δίεῦ 18 δανοοαίοα Ὀγ Ππάυονηπιοῖ, ἘλΔη]. 1]. 
1, ν. 1δὅ. ΤῊ 5 8βθθπ8 αἱ ἢγβί βιρῇδ ἃ 81π10]6 τηοάδ οἵ δχρίαἰπὶηνς 
[Π6 Δρραγθηΐ ἀἰβούθραπου, θαϊ ἔΠοΥΘ Δ.Ὸ 80 ΤΊ ηΥ Αἰ ΕΠ 0168. ἴῃ 
{πΠ6 ΜᾺΥ οὗ [18 δάἀορίίοῃ, {πῶ νν8ὲ ἄγ οὔ] σθά ἰο ργοποόῦποα 1 
ἘΠίΘΠΔΌΪθ. ΕῸτ, 3, γϑέ, 1 18 ΠΙΡὮΪΥ ᾿πηργο 8 ῦ]6 {πᾶ 50 πα ΓΟ 8 
8 ἴοτοθ. σοῦ ἃ οὐοῦ πᾶν ἐογπιθα δη διιδυβοδάθ Ηον οου]ά 

1 (ὙὝ͵7Βο οδὴ ἴοῦ ἃ τποτῃθηῃΐ ΒΌΡΡροΒβο ἐμδὶ 80,000 πιϑῃ οου]ὰ τγοπιδῖῃ ἔοτ 
8 ὙΟΪΘ ἀΑΥ ἴῃ 8 θροί ΟἾοβα ἰο 86 οἱΐγ, νη πουῦ (86 ἐπα δη18 Κπονῖπρ 
10, δηα (818 ἴῃ δἀάϊτίομ (ὁ δῃοίμοῦ ἔογοθο οὔ 8000, ββρθοίδ!γ υἸτἢ 
ΒΟ], ἃ οἷἵγ ἴπ δ᾽] απο τὶ ΑἹ, οἷοβ Ὀθιϊπᾶ ἰμθ Ὁ Ηρποθ 1 
ἘΒΊΩΚ 1ὁ τηοϑὲ ρσό Δ }]6 (Παὶ (Π6 ῬΘΟρ]θ οὗ γγᾶγ γοτθ ποῖ 11] οηραρβὰ ἴῃ 
(18 Θχρϑάϊ! του, Ὀαὶ {π8ὺ {πϊγίγ Τπουβαπα τύθγα βοϊθοίοα ἤτοπὶ (8.6 τηδῖπ 
ὈΟΑΥ οὗ {π᾿ ἀτίηγ, δπᾶ (πὶ οὗ (ἢθ86 ἄνα {]Πιουιβαπά ποῦς μ]δοοᾶ ἴῃ 
ΔΙ 5ῃ.᾽" ---ὐαδῖπς. 
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80,000 παν θθθῃ σοῃοθα]οα ἃ ὑνμο]8 ἐᾶν οἴοβο ἴο Αἱ, ἴῃ βθοῃ ἃ 
ἸΠΔΠΠΘΙ ἃ8 ἴ0 ΘΒ0806 {Π6 ποίϊ!ςα οὗ [Π6 ἱπῃδοϊ απ 1 «“σαΐπ, [Π6 
ΡΪαοθ ἴῃ ψΒ]ο ἢ {86 ΠΤ ᾿πουβαῃα ὑγοσα δίαιἰοπϑα (ν. 9), 18 ἦθ8- 
οὐ θοα ἴῃ ῥγθοίβοὶυ {89 8816 ἰθγΠ)8 ἃ8 {πὲ ἰπ ΜΠ] οἢ τΠ6 5000 
Δ ΟΓΘ ἰο 116 ἴῃ διῃθαβῃ (ν. 12), υἱΖ. Ὁ ΣΤ 3} ἘΜ Ἀν ΓΞ 

ΠΩΣ δΔηἃ νγὸ Βῃου]ά ᾿οϑιἑδξθ Ὀθίουθ ἱπεογργοίϊηρ 16 δαπιθ ὙΟΓΩΒ 

ἴη αἰ ετοηὶ Β6Π868 ἴῃ ἴΠ|686 Ὁ ῥᾶββασθβθ. [Ι}ἢ ΓΘΡΪΥ ἴο {Π||5, 1 15 
5814 παι [Π6 Ἡῦτονβ δὰ πο βρεοίαὶ πϑιηθ8 Ὁ δομί-νγεϑὲ ἀπά 
πογίλ-πτοβῖ, ἀπ {ΠΟΓΘΙΌΓΘ Αἰ νν Δ Υ8 ΒρΌῖκα οὗ [186 ἔΟυΓ αυατγίοσβ, ουθη 
ν] 6 η οί! ]Υ γοδγστίηρ ἴο ἰπιθγιηθαϊαῖθ ροϊη 8 οὐ {Π|0 σοΙηρα88. 
Βα 16 18 ποΐτηθγεὶν [Π6 Ἔχργθβϑίοη Ὁ Ὁ ὕϊαῦ νγγ ἤᾶγο ἴο ἀο σι ἢ 
ἤθγθ, θὰ  ([Π6 ἔασι ]Ποτ ἀοβοσ ρείοη οὗ Ὧδ6 5ἰξαδιίοη, ὑσίιοσοπ, είδοῖ 
απηὰ Αἱ, ὙΠ᾿ 18 βυ ΠσΙοηδ ἴο σον πο 9 ΔΩῪ ὉΠΌΪ4586α χηϊηά {Π8ῖ 
τΠ6 ὅ000 πηϑῃ στ σα ροβίθα οῃ {Π|6 88Π10 βροΐ ἴῃ ψγιἷς,, δοσοσγαΐησ 
ἴο ν. 9, {π6 {ΠΙΓΓΥ Γπουβαηα μα δποαιηρθα. Ζιαϑέϊν, Βιγθββ Ἀ88 
Ὀθθη ῬΓΟΡΟΙΥ ἰαϊὰ ἀρορ {86 δος ὑπᾶὸ ἤθη Αἱ ἰβ δ συγαγβ 
ἴακοη, {Π6 6 15 ΟὨΪῪ οπθ διηθαβϑοδάθ τϑίοσοα ἴο. ΤῸ οδ]βοϊ ἢ 8 
ἤοτθ θη ππηογαῖθα ἅτ ααϊΐ6 Βα ΗΠ οἰθπὶ ἴο ϑμον ἐῃαὐ {Π6 ἀΙΒΟΓΟΡΘΠΟΥ 
οδπηοῦ ὉΘ ΤοιΠΟΥ̓ΘΑ ἴῃ {Π|6 ΤΠ] ΠΏΘΙ ὈΘΙΌΓΘ τηοπι]οπθά, ονϑη 1 {ΠΟῪ 
Δ ΘΓΘ Β0 ΠΟΘ μῦς πὶ {ΠΟ βΒα ν ϑ, Υ Β1οἷ ΠΟῪ τὸ ποῖ, ἴο οἶθασ [Π6 
Ρϑββᾶρθ οὗ αἰ ΠΟ] 1165. ΕῸΣ 1 νὰ δάμη ἴῃ6 οΟΥΤΘοί 688 οὗ 
{Π|6 ἀϑϑαιηρτοη8, ὈῪ ἢ] Οἢ 1 18 Βουρἢ [0 ΠΑΓΙΠΟῊ 86 [Π6 ἔννγο ρᾶ5- 
88.768, ὍΓ6 τηιιϑύ ᾿ηἰογργοῖ νυν. 9--- 11 85 τηθδηϊηρ ἰῃαΐ Φ΄οβῆμπδ βρθηΐ 
ἐλ βαπιὸ πὶρῃϊ, ἰη ν Ιοἢ ἢ6 86 ηῦ ιν ἐπα 80,000 τηθη Ἰηἴο 81- 
θυ8}}, ἃΪοησ ἢ (16 τοϑὲ οὗ ἔπΠ6 801 168 1π ἴπ6 σϑτῃρ, δὰ [ἢ 
Ποχΐ ΠΟΤ ΠΡ δἀναησοὰ ἴο ἴΠ6 Ποῖ 8 οα [Π6 που οὗ ΑἹ, πὰ 
Θηοαπηροά {πόσο νὴ ἢ ΟἸΪΥ ἃ ΠΆΓΥΤΟΥ͂ ν8] 6 0 βοραγδαίϊηρ ᾿ἷμ ἔτοτὰ 
εἶα ἰονση. Νον, [ η6 ἀἰβραίο ιϑα {1|ὸ βεοοηά Ὀοαγ οὗ δθ0θὺ πηθῃ 
ἤοτα {18 ροϊπέ, πα τηαϑῦ Πᾶνα νγαὶθα {}}] [ῃ6 ΤὉ]ονῖησ πρὶ Ρ6- 
ἴσο ἀοΐηρ 8οθ. Βαΐ, δοοογάϊπρ ἴο ν. 18, δου {116 ΔΥΠῚΥ ἂπὰ [ἢ 6 

διηθαβοδάθ γγογὸ 86 164 1ῃ {ΠΟΥ ΤΟ ΒρΘΟΙγ 6 ροϑ! 1018, βῆ 8 νγϑηΐ 
ἰλαὲ πῖρἢί, (1.6. 6 πίρσῃς πῃ ϊο ἢ Π6 18 βαϊά ἴῃ ν. 9 0 ἢανα βρθῃὶ 
ἴπ π6 πχϊἀ8ὲ οὗἨ {6 ἄστωγ, 'ἴῃ οἴποῦ τνογά8, ἔθ ηἰρσηδ ὈοΘοσΘ ἢθ 
δἀναπορά ἰοὸ {π6 Πεῖρῃ!β ονοὺ ἃραϊηβὶ 4.1) ἱπίο {{π6 τηϊάβί οὗ [ἢ9 
νΆ ΠΟῪ, θμΘγΘ 116 τῦαϑ 866 ἴῃ [Π6 τηογηΐηρ ἃπα αἰἰδοκοα ὈΥ ἴΠ6 
ἢ πη οὗ ΑΙ. Νον βίποθ ΓΏΣΤΙΤ πρῦϑ (συ. 18) ΄σαπηοὶ νι δουΐ 

νἱοίθποθ Ὀ6 Ἔχρ] αἰ πθα 48 ἱπαϊοδιησ ἃ ἀἰβδγαπὶ πὶρης ἔτοτα ἐπαΐ 
ΒΡΟΚΘη οὔ 'π ν. 9, γ Π]ο ἢ 18 ἀθβουι θ64 ἴῃ [Π6 βαπι6 γογάβ, [Π6 πιϑιι8] 
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Ἰηἰογργοίδιίοη οὐ μα βϑοϊίΐοῃ Ἰϑαὰβ ἰο δῃ ἰσυθοοῃ 1168 }]6 ἀἴβογο- 
ΡΆΠΟΥ͂ Ὀοίτνθθη ν. 9 δηά ν. 18 ; ἀπά δυϑῃ 1 γγ δαορίθα {Π6 σοη- 
7βείατο οἵ Κὐπὶσ (ΑἸ οἴαβε Θεπάϊοη 1. Ρ. 84) {πᾶὶ ἔΠ6γῈ 18 8 ΟΥΤῸΡ 
ἴη ἢθ παθόν 80,000 ἴῃ ν. 8, γ᾿ βίην, 85 7 λϑηῖιιβ ΒΌρΡ ρΟΒ68, ἔΣΌΤΩ 
{πΠ6 ᾿πϑογξϊοηῃ οὐ ἃ ΝΥΟΏΡ ΠΌΠΊΘΓᾺ] Ἰο 6. ὁπ (Π6 ρατί οὔ [Πθ σοργ]ϑῖ, 
Δηα {πα ἰπ ὈοΙἢ ἰπβίϑῃοοβ τγο βῃου]ά γοδὰ δ,000, 86 ἀπ Που Υ 
νοι ]ά ποῖ Ὀ6 ΘΠΠΓΘΙΥ γοιηονϑά.---- 7 6 βθθη), ἐμπογοίοσθ, ἴο Ὀ6 σϑ- 
ἀπορά [ο {116 πθοθββϑυ οὗἉ δἰ 6 Ὁ ΒΌΡΡροβίηρ, 88 λ7αδὲιι8 ἀῃα Ποδβεη- 
γι 16 ἀο, {1παΐ {Π6γ6 8 βοῖὴθ Ἴσοῃξαβίοη ἴπ [Π6 ἰοχύ (ΠΑΥΤΑ ΟΠ 18 
οοηξιβίο), δὐς τ θα ἴ48]6 ἰο ἐπα ἔδος ἐμαὶ τπ6 δαῖμον “ ἀἸὰ ποῖ ψυῖΐθ 
ΟἹ ἷπ ἃ οοπίϊπαυουβ 8ἃπά βιηοοί παγγαῖνθ, ὈὰΣ οοπηρι]οα ἢ]8 
δοοουπξ ΠῸΪΩ ΒΟΌΓΟΘΒ αἱ νδυίδποθ ὙΪ ϑδοῦ οἴμον," ΟΥ οἶδα οὗ 

δαορείηρ [6 Ὠγροίο8.8 οὗ αμγθν ἀπά υ. Ζιεησοτῖο (Ρ. θ89 566.) 
{πδῇ νν. 12, 18 δτθ δὴ δηοϊθηΐ πηαγρῖηδ] ρ]085 ν ΒΙΟἢ ἔου πα 118 τᾶν 
ἴἸηῖο (86 τοχί. ΝΟΙΒΟΡ οὗὨ {Ππ|86 ϑαρροβί]οη8, Πονγονο τ, ΓΘΔΙΪΥ 
Βοῖνϑϑ {πῸ αἰ ΠΟΥ ; ΓΠΘῪ ΠΊΘΓΘΙΥ οαἱὐ [Π6 Κποί, Μογθϑονυοῦ, [66 
8. ΠΟ ΟΥ̓ 104] σγουπα ἡ Πδίθυ ΟΣ ΤῸΓ ργοποῦπποίηρ νν. 12, 18 ἃ ρ]ο88, 
ἃπα τϑιμονίηρ ἰδ ΠῸΙ {Π| ἰαχί. ΤΒα Ολαζάοο, ϑυτγίαο, αιιὰ Αγαδὶς 
ὙΘΙΒΙΟΏΒ 8} ἀρτοθ ὙΠῸ τΠ6 Μαβογοῖίῖς ἰοχὶ ἴπ 1πΠ6 τϑίθηοη οὗ 
{8688 γΟΥΒ6Β, 8η ἐπογοίοσθ ἰδ ἐὈΥΙῺΒ ΠῸ διριιπιθηῦ ἀρσδϊηδβί [ΠΟΙ 
δας ΘΠ οἱ ἐγ, (Πδῇ ΤΏΘΥ ἀγθ ποῖ ουπα ἴῃ {Π|6 οαυ]οϑὲ ΜΩ5. οὗἉ [Π6 
Τ,ΧᾺΧ., ταῖο 186 Ἰαῖοσ Μ55. οὗ μοι ΠΟῪ ἀγὸ βιιρροβθὰ ἴο Ὦδνθ 
Ὀδθη Ἰηἰτοάυςοα ὈΥ Ογίσοπ ἴγοτα δποῖθοσ ατσθοῖς νοσβίοηῃ. ΤὮθ 
στοαῖ ᾿ΙΡΟΥΥ ΒΙοἢ {Π6 ὑγδηβίαΐοσβ οὗ [π6 Ζ.Χ Χ. Δ] ονγθὰ {μοιὰ- 
Β6Ϊν 98 18 γ06}} Κηόνῃ, δηα 1 18 ὈΓΘΙΥ οἶθαν τμπαὺ (6 Υ οὐ θα [ἢ 
ὙΘΙΒΘ3, Β.ΠΡΪῪ θόδιι99 {ΠΟῪ Ια ποῦ Κπονν ΠΟῪ ἰο δχρίδὶι {Π6 πηι. 
Βαΐ {ἢ 10 νοῦ ΓΘ Ὺ ἐπ ροββϑὶ Ὁ]Ϊ6 τὸ ἸΙσῃῦδ ὌΡΟῚ ΔῺΥ δα ἰϑίδοίογυ 
δχρ᾽δηδίϊοῃ οὗἉ {πΠ6 αἰ σα] ἐν, τσ βου] 511} ἤᾶνο πὸ τῖριῦ ἰο ΗὟ 
ἴο 16 ογλοδὶ 8 ββοσβ, ραῦ σου]ὰ ΟὨ]Υ ΒΑΥ ““ποη ποῖ. Α 
οαγοίαϊ οχαιαϊηδίίοῃ οὗ [86 ἰαχῖ, Ἠονγανϑῦ, ν1}} 5]1οῦγ 8 ἐπαῦ [Π6 76 

1 Ηαβ86 (Ρ. 118) ἀπά Εἰολλογη (ἘΠη]. 11. ». 390. 864.) Ὀο( ἱπιδρῖπθ 
{μδὲ (π6 δυΐμοῦ οορὶθα {π686 ἔνγο ψϑῦβθδ ἔγοπι ἃ αἰ ἔθγοηὶ ἀοουπιοηΐ, 
Ἐτυαϊαά (θὰ ἃνδ}}8 Ηἰπηβε ἢ οὗἨ {818 Ὠγροίμοβὶβ ((6βολ. ᾿ΐ. ρ. 248) ἰὸ 
ΒΌρροτί 18 ῬΘΟΌΪΠΑΥ νἱθννβ ὙΠ γοΐθγθημοο ἴοὸ {86 οοιηρὶ δίϊου οὗ (ἢ6 
Ῥοϑπίδίδαοὶ δα {π6 Βοοῖκ οὗ “Ψοβϑῆυδ, δπα ἀθοϊθβ (δαὶ νυ. 12, 18 δζὸ 
ἴδκϑη ἔγοτα [86 Θαγ] θδὲ Βϊβίοσι αὶ ἀοουτηοηί, (τ οι 18 δὰ ἱπνθηΐίοι οὗ 
Ὦ1Β ΟΥ̓), δπἀ πόση τὶ Βυπάγυ δ᾽ γα 08 ἰπίο (6 δοοουπύ οὗ (Π6 
Β0- 4164 ἴουγι} ἰβίοτίδη ἢ ἴῃ οδαγρίηρ (86 Βουϊοτοηοπιιδὶ τ} 
Βανῖηρ ἴῃ ἴΠ6 ργοϑθηΐ ᾿ῃμϑίδμοο θ]θηἀοα ἱορϑίῖμου [86 ΘΟπ σα ΟἰΟΥΥ δβίδίοθ- 
πιθπίβ 1η 8 (οἰ ΘΓ ὈΪΥ οοπῆιδοα βέγ]6. 
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18. Π0 δοίι] ἀἰϑογθρδηου, ἹΠουρἢ [Π6 ΓΘ τηΔῪ Ὀ6 ἃ 8) Γσ}}0 ᾿ἰπδοοῦγδου, 
πα ὑπαῦ [89 ἀρραγθῃηΐ σοπίγϑαϊοτοι αγῖ868. ΠΟ Οὐ ονου]οοκίηρ 
(8 ρϑου Αγ ἶθ8 οὗ [Π6 οΥἹθηΐα] β.γ]6.--- Εἰσαϊα Ἦδ8 βΒῆονγῃ ἴῃ 8 
(ὐοτηροβ. ἀδν (ἀϑῃθβίβ, Ρρ. 151 β6α.,) {πδὲ ἴδ 18. σῃαγδοίοσίβεϊὶς οὗ 
ϑΘΉ "εἰς ἢΙβέογΙ ἈΠ 8 ἴο ΔΠΠΟΌΠΟΘ 88 ΓᾺΓ 48 ρο8810]6 αἱ {πὸ υ6ΓῪ ουῦ- 
βού οὗἨ 8 παυταίνο [86 ἐϑυη πϑίϊοη οὗἉ {Π|ὸ Πο]6 Δα! Γ, ΟΥ δἱ 1ϑδβὲ 
οὗ 116 δνϑηΐ {ΠΟΥ Βανὸ ἱπιπηϑ ἴθ] ἴῃ μδπὰ ; δπὰ {Π6η ἴο οομι- 
ΡΙϑίθ {μ8 ἰδίοσίςαὶ βἰκθίς ἢ ΒΥ ργοςσθοάϊπρ' νὴ {πΠ6ὶν ἀδβουρέοη 
οὔ (Π9 ᾿πίογηηθαϊαίθ σου ποθ. [Ὁ 18 (Π6 αἰϊοτηρί ἴο ἀο ἐΠῖ8 
τ ΠΙΟἢ 88 ογονγἀθα 80 ΤΩΔῊΥ τ ρϑι ἴοπ5 ᾿ηἴο {Π6 ἢἰδίοσῖςαὶ ὈοΟ ΚΒ 
οὔ τπ6 ΒΙΌ]6 ; πθ δῦ ἀραΐῃ (86 το Υ ΔΌΒΘΠοΘ οὗ 8ΠΥ γι ϊβίϊο τηοάθ 
οὗ πηαγκὶπρσ [Π6 ὑγδη 8: Π0}}5, ἰθ4 {Π6 τυ] Σ ἴο πὰ ἈΡ Θδοἢ βθοίίοῃ 
ΜῊ ἢ ἃ ἔΌσπΙ8] σΟΠΟ] αϑίοη πὶ ΟΥΘΡ {π8ὲ 16 τηΐρῃξ ΒΘΟΌΓΘ ΒΟΙΏΘ 
ΓΒΕ Πρ ο͵Δ668 ἴῃ ἢ18 πατγαῖϊῖνθ. [ον νγο ῬΘΑΓ 41] Ἐ}}18 ἴῃ τη 4, 
Ψ6 ἤδνθ Ῥγθραγθα {Π6 ὙΑΥ [ὉΓ βοϊνίηρ οὐυῦ αἰ] α 168.----Ὄ 8. ἃ 
ῬτΘραγδίοη 0 [Π6 σαρίαγο οὗ ΑἹ, Φοβηυθα μὰ Ὀθθη ογάοσοα ὉῪ 
“6 πόονδὴ ἴο ρῥαςθ πηθῃ ἴῃ δηλ ρ115}} ΘΠ πα ἐῃ6 ον. Τ7]}}8 σουγ- 
ἸηϑΠα 18 ἀοβογδοα ἴῃ 1.}} θγ ἴΠ6 ᾿ιἰϑίογαη, ἃ58 Β00η 88 ἢ6 ἢ88 ζϑ- 
σογ δα {116 ἴδει {πᾶ «΄ο8]ντᾶ Πα τη ΔΥΤΔΠσΟπιθη 8 [ῸΓ πηΔΓῸ}}- 
ἱρ' ἀραϊηϑῖ Αἱ, ἀπά δά βοϊἰθοϊθα τϑῃ [ὉΓ {παὶὸ ρῃῦροβθ. Ηθδθ 
ΘΥἹἀΘΏΠΥ τοραγάθά 1 85 {Π6 πιοϑὲ ἱπιρογίαπι ρατὶ οὗ 1ῃ8 το 16 
Αἴζαϊν, ἀπὰ ὑμποσθίοσο σαν 1ὑ ἴῃ 1Π6 ὙΘΥΥ͂ 588116 ἴοσια ἴῃ ΝΟ {86 
ΔηΠΟυποοηθηΐ ΠδΔα ἢγβὺ Ὀ66η τηδάο Ὀγ “΄οβῃ8ᾶ ἴἰο {πΠ6 θαπα 5εϊδθοίθα 
ἴογ 1π6 δεῖδοκ (νυν. 8--8). [ἢ δοοογάδῃοο στ [Π6 Οαβίομη Ὑ76 
ἢανθ ἰγδάν ποίοθα, ἢ6 ἱπητη θα δ  γΥ υγῖθϑ ἀοόυνῃ {πᾶ (6 ΟΥΘΥ 
ννὰ8 ΘΧΘουοα (ν. 9). ΤῊ]8 ἰοδ 5 τη, ἤονγονοσ, ἴο γαΪδίθ οἡ (86 
ΟΠΒΟΡ Βαηῃά ψῇηδὶ οβϑῆθα δπὰ {ῃ6 γϑϑὲ οὗὨ [Π6 ἅστὴγ αἰά (]Ἰδιίοσ 
ρατί οὖν. 9); Τπουρῇ μ6 πᾶ8 ποί γοῖ βίαίθαά {πᾶὶ [ἢ 6 ἃυτὴν δδά 
δαναπορά δηά βίοοά βϑίοσθ ἴθ ἔογπ. Ηθ ῥτγοοθϑαβ ἴο {18 'π νν. 
10 δηὰ 12, ἀπά ρῖναβ δἵ {6 βᾶπιθ {Ππ|6 8 τη αἴθ ἀθβοσρεϊοη οὗ [9 
ὈΪαςα οἵ οησοδιηριιθηῖ. ΑΠἔοῦ πανΐηρ ἔπι18 ἀΘβουοα [Π6 βροΐ ἴῃ 
ν οἢ [Π6. Δα δυβοδαθ τγᾶ8 σοηοθδ]θα, ἃ8 νγ6}} ἃ8. 1116 ροϑβιίοη οὗ 
“Π6 τηδῖη ὈΟΑΥ οὗἨ [Π6 ἈΥΠΊΥ,) Π6 γαρϑαΐβ ἔῃ 6 δοοοιηῦ 116 ἢ85 ΔΙ ΓΟΔαῪ 
σίνϑῃ οὗ [Π6 ροβιτοη οὗἉ [Π6 δι θυβἢ ἴῃ {Π|6 ὙΘΥῪ 8816 ῬῬΟΣΒ 881 
γ. 9, Ραΐ ΤΉ ΠΟ 5 ποῦ ΘΧΔΟΙΪΥ {πΠ6 ΠΌΤΟΥ οὗἨ {Π6 θη. Απά 
{Π6ῃ ἴο Ἄοοταρίοία {116 βίο} οὐ [16 δυτδηρθιηθηΐβ τηϑάθ ἴον [Π6 
σοηαασϑέ οὗ Αἱ, 6 γϑίδυβ ἀραῖὶῃ ἴῃ νυ. 18 ἴο {Π6 βιἰπδίϊοη οὗὨ {116 
ἔνγο αν βίοῃβ οἵ [6 ΔΥΠΊΥ, απ ἴΠπ8 ρά5868 ἴο {(ἢ6 1αϑὲ ἀβοίβῖνθ 
βϑἴθρ ψ ]οἢ τα8 ἴακοη ὈΥ “Φοβῆυα, ἀπά ἱπημηθαϊαίοὶν [Ὁ]ονσθὰ ὃν 
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{π6 δηραροπηθπί {πᾶὶ Ἰεὰ ἴο [Π6 σαρίαγα οὗ 1π6 ἴονγηῃ. Το [0]- 
Ιονίηρ ἔμΠθῃ τγα8 [Π6 ογάθυ ἴῃ νυν ]οἢ [16 δνθηΐθ οοπηθοίθα ψ 1 ἢ 
{818 Ἔχρβαϊϊοη οσσαγγοά, 4.8 βοοῇ 8ἃ8 οβῆμπδ ᾿δα γϑοοῖνθα ἢ Ὸπὶ 
6 ῃονδὴ 80 δββυγαποο ἐμαὶ [Π6 ἴονγῃ 5μου]ά Ὀ6 ἰαΐκοη, ἀπά ἢδᾶ 

θθϑη ἀϊγθοῖϊθά ἰο γϑϑογΐ ἰο ἃ οουΐδϊῃ βίζγαίΐαρθηι 6 βοϊϑοίθα 80,000 
θη, δ χτο86 ρ σι 41} {Π6 ρθορ]ο οἵ νγὰγ ἴο δάνδῃοβ Τονγαγβ 
[Π6 ἴον. ἘΕΠΑΥΥ ἴῃ ἰδ6 πηογηΐπρ 6 τονίθνγθα ὑΠ6 ἰγοορ8, δπά 
{Πθη 8οὲ {ποθι ἴῃ πηοίΐοη ἴῃ {110 ἀἰγθοίΐοη οὐ ΑἹ. Τὴ σΠο]6 ἀδῪ 
γγᾺ8 ῬΓΌΡΔΟΪΙΥ τϑααϊγθα ἔοσ᾽ [Π6 τηάσοῖ ἈΠ ΓΠ ΘΓ, ἔοσ 1 ΑἹ βίοοά ἴῃ 
[Π6 βᾶτηθ βἰζαδίίοη 88 Τα Αγὰ ἀ068 ποῦν, 1 τγχα8 δου ἔνθ ηἰΥ 
ΟΥ̓ ἐγ Υ-νθ τὰ}168 ἀϊβίδης ἔλοπι “6γῖιοΐο. 44,5 8000 88 ὕΠΟΥ ἃρ- 
Ρτγοδομοά {πὸ ἴον, 6 βθηΐ ἄυσαὺ ὅ000 τηθῃ ἴο ρ]δοθ {πϑιηβοῖνθδ 
ἴῃ δι ἢ, Πα σάν [Πθῖὰ {Π6 ᾿π5 Γ ς[0Π8 σοηΐα] Π6α ᾿ῃ νυ. 4---ὅ. 
ΤΟΥ ποηὶ πῇ Πποὰὺ ἀο]αγ, δηα ἴοοῖς Ρ ὑΠ6 1} ροϑβιποη ἴο {Π6 γγϑϑὲ 
οὗ Αἱ ἀυτίπρ ἴΠ6 πἰριδ, «οβἰναδ Ὠΐπη56]} γοπγαϊ θα τ} [16 τηδίῃ 
Ὀοάγ οὗ {Π6 ΔΡΊΏΥ, δπ 4 Θῃοδμηρθα οἢ 8ῃ ΘΙΏΪΠΘΠΟΘ ΠΘΆΓ [Π6 ΠΟΙ 
8146 οὗ π6 ἴονγῃ. Βαΐ ὈΘίοσΘ ΠΟΥ, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ π8ὲ αἱ ἀδΥ- 
Ὀχϑαῖ, ἢθ Ἰοαὰ [Π6 ἈΓΠΊΥ ΓΠτουρἢ {πὸ να ]]ον, δηα ἴῃ {Ππ6 ΤΟΣ; 
(ΠΟΥ 5ἰοοά ἴῃ βίρὲδ οἵ [Π6 ἴονγῃ οἡ {6 Θαϑίθτ ΟΥ ΠΟΥ Π-Θαβίθση 
8146. ὙΠῸ ἸΠΒΔὈΪ Δ 8 ρογοοῖνοα {Π6πὶ, ἃπα Ἰτητηθ ]δίοὶ Υ τηδαθ 
8 αἰίδοκι Βοίογε [Ππ6 νοῦ β ποῦ προνν [ΠΟΓΘΙΌΣΘ, γγ πηαϑδί 

ΒΌΡΡΙΥ, ἔγοιῃ {Ππ6 βι βθαιθηΐ ργαρυαρη, (μὲ Φοβῆσα πιδὰθ ἃ 
Βθοομά βαοϊθοίΐοῃ οὗ δροὰΐϊ δ000 τηϑῃ ἴτοιῃη {πὸ ἰδγρογ βοᾶν οὗ 
80,000, ἀπὰ 8θπὲ ὑμθηλ ΑΥΔΥ ΟΥ̓ πὶρὶῦ ἴο ῥΐασα {πμοιηβοῖναβ 1 
ἈΠ Ὀ 8}. ---Ὗ. 4, Ὡ55. Ραγαῦ (Εἰχ. χῖχ, 11, 16) τϑαάν, 80 88 ἴο ὈΘ 

1 ΤῊ δυγαηρθιηθηΐ ρίνθη ἄρθρον 88 (86 δυρροτί οἵὗἩ Οαἰυΐη, Μαρίιδ, 
8δπὰ ἐπ Εἰ χοσείίςαὶ απαδοοῖ. ΒΥ ποπθ οὗ {δ6πὶ, βοσονοσ, 18 10 σὸ- 
δατάθα 88 θβίβ] βμθα, ὑυῦ ΒΙΤΠΊΡΙΥ τηθηὐοποα 88 4 σοη)͵θοίασο. ΤῈθ 
τσαηιὲ 9 ἐχαοίη688 ἴῃ {6 Ὠἰδίογγ, (0 νῃ] ἢ νγθ ἢά να τοίθιτοα δθονυθ, δπά 
ν᾽ ΒΙΟἢ 888 ρίνθῃ τῖβα ἰο 86 ρΌΠΟΓΑΙ τα ἰδ πίγρσγθίϑιιοη ἃπὰ ἴοὺ 80 ἵΩΔΗΥ͂ 
υαπϑυσορβϑίαϊ δἰὐθιηρίβ δἰ βοϊ νὶηρ [86 ἀἸ ΠΟΥ, ΘΟμ δ βί8 ἴῃ {86 οἸαϊββίοι 
οὗ 8}1 γϑέδσθηοθ ἰο {86 ἔδοὶ ἰἢδί, δου οδβοοβθὶπρ 80,000 τηθη (ν. 8), 
δοβϑυδ Τη8Δ46 ἃ Β6οοπᾶ βο]θοίΐοη ἔγοπι ὑἐπαῦ παπποῦ οἵ ὅ000, ΤῊΪ8 18 
Ἰοῖξ ἰο θ6 Θρροπαρα αἰδογιναγᾷβ ἴθ ν. 12.  οδηποὶ 9811} ἰὸ τηϊπά δῇ 
88 Π06 Οὗἁ 5:1 }}8Ὁ ᾿ΠΒΟΟΌΓΔΟΥ ἴῃ {86 διἰδίοΥο8] ὈΟΟΚ8 οὗ (86 ΟἹἀἁ Τοβίδ- 
Ἰηθηΐῖ, Ὀαΐ (ἤθγο 18. 8 Ῥϑββᾶρθ ἴῃ {86 Νοιν Τοβίδπιθπὶ, πῃ (86 18ι} 
ομδρίον οὗ Ψοῆπ, ἴῃ οι (π6 ἈΠΔΙΟΡῪ 18 ρογίθοί. Απᾶ ἐμοῦ 8}1 Κα 8 
οὗ ΔΓ ΙΓΆΓΥ οχρθάϊθηθ ἤᾶνα θθθη γεβοτίρα ἴο ὈΥ θχροβιίουϑ ἰ0 ΣΘΟΟΙΟΙΪΘ 
186 ΒΌΡΡΟΒΘΑ (ἰΒΟΓΘΡΆΠΟΥ, Β᾽ ΠΠΡΙΥῪ θοοδυβο (Ποὺ 1Α116ὦ ἴο ρογοθῖνθ ἰδὲ 
γν. 24 οοῃίδὶῃβ 8 ΒΌΡΡ᾽ΘΤΩΘιΔΡῪ ΤΟΙΏΔΓΚ ; 806 ἤγμιον, ται. ἃ. ποαίοβι]. 
ΟΡτυδ ἢ α. Ρ. 3818, Βα. ν. 
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ΔΌΪ6 [0 ΓΑ186 ὉΡ δ ΠΥ τηοτηθπί ἀπά ἔογοθ {Π6 1} νὰν ᾿ηἴο [Π6 ἴοννῃ. 

--ὟὖὟ]. ὅ. ἌΡ ΔΆΡΙ ΤΟίοτβ ἴο [Π6 ἤγβί αἰΐδοκ πιδάθ ἀροη ΑἹ, ν]] ἢ 

5 ἀοβουῖδεα ἴῃ ν. 4.--ΚΥ͂. 8. Αεοοναϊηρ ἰο ἰδ6 τοογὰ οὗ ἰλ6 7,οτὰ 
δλαϊϊ γὸ Ὧο. Τι 1ἰβ ποῦ ΘΧρυθββυ βιαἰθά ἴῃ ἔπ 6 σοπιπιαηα σίνθῃ ὉΥ 
(οὐ (νοτγ. 2), {πὲ [8 ἴονγῃ 8 ἴο θ6 βοῖ οῃ ἤγο, δαΐ τ}:15 15 ἱτπη}]16 4 

ἴπ [Π6 ἀϊγθοίίΐοη ἴο ἄο ἴο ἰξΐ, ἃ8 δα Ὀδθῃ ἄοπο ἴο ὁ ούῖςῃο.---Ἴπ ν. 9, 
}.ι8ἴ 48 ἴῃ οαρ. {|. 6, ἷν. 8, ὥς.) ἴπ6 ὀχϑουίίοη οὔ ἴπ6 σοπιπιαρὰ 

158 μἰδοθά ἴῃ }χίαροβιτοη ἢ [ἢ 6. σοτητηαπα 1861, ἡ). ὭΨΦΩ 

ἃ ὑΠ6Ὺ (1.6. τμ6 ὅ000 πιοη ὑπὸ [δ Ὀθθη δθῃξ ανγαγ)} ἰαν «(ΙοιυΉ, 
Ροβίθα {Ππ᾿ϑηιβαῖνοβ ὀδέισοοι Βοίλοὶ απὰ Αἷ, ὁπ ἐδ ισο8ὲ εἰ οὙ Αἱ. 
ΤΠ ὄχϑοῖ βροῖ σαηποῖ ὃ6 Δβοουίδιπθά, ζ7ηλθηΐιϑ ἘΠ 18 (ρ. 188) : 
 πγὰ8 ἴπ 1Π6 Υγαάν νη ϊο τὰ πΠ8 πθᾶῦ 551}1}, ἀπὰ ἴῃ βοῖηθ 
Οΐδοθθ 18 νΟΙῪ ἄθορ," (Κοδῖίπβοη ἴἴϊ. 85) : 1.6. ἴη0 ἄθθρ νδ]]6ὺ 
ἱπίο σι] ῖςο ἢ Βουϊηβοη ἀσβοοηθα ὈΥ ἃ νΘΥῪ ϑἴθορ ρϑίῃ ἴγοηι {Π|6 
ϑΊΠαρα οὐ 515}}}, δὰ {πτουρῇ νη σῇ [Π6 τοαα ρᾶ8868 ἤτῸπ| «6Γγ- 
δαίθιῃῃ ἴο Νῦυ]υ8 (Θ΄ο 6 πι.) Βαΐ [185 τανὶηθ 15 οἷοβα ἴο 551η}1]} 
(Β6ι:}6]), ἀπά ἐπογϑίοσθ ἴοο ἔα ἔγοπι Αἱ, θνθὴ ἱπουρῇ [μ6 στηοὶθ 
ἀϊδίδποθ ἔγοπι 51η}1}} ἰο Τασπηαβ Αγὰ 15 Ἢ οὐ χαϊΐθ ἃ π|}}6 ἀπά ἃ 
4, 11 διὰ ἱπο]]ποὰ ἰο Ηχ ἰπ ργθίδγθποθ ἀροη [86 818}} ΥΥ̓ αν 
ὙΠΙΟΝ ρά8868 οἶοβα ὃν Τυγηυβ Αγὰ οὐ {π6 τγοβίουμ 5146, δηά 
ΤΌΠΒ ἴῃ ἃ ΠΟΥ -Θαβίουὶυ ἀἰτθοίίοη. [ΠπίογτιιπαίοὶΥ [πΠ6 ἀθβοσρ- 
τίοπ ρίνοη ὈὉγ Βοθίμβοη, τη ρα556α {πγουρῆι 1, 18 ποὶ β ΗΠ οἰ ΘΕ 
δχδοῦ [ῸΓ τ8 ἴο 6 8016 ἴο ἀροϊάθ ν᾿ σογίδι πίν ΒΘ ΙΠΟΣ 16 τὰ 8 
ΠΑΪΆΓΑΙΪΥ δααριοα ἴον {Π6 ρυγροβαβ οἵ δη Δαθαν. πο» Ὁ γῶν 

ἔογπὶ8 δΔῃ Δ} {Π|Π|6818. ἰὸ ΓΙ ῳ.: ΜΠ οβῆυα ἀοβραίοποα 5000 τη61), 

γθο ρ]αοοα {μϑυηβοῖνοβ ἴῃ ἈΠΙΒΈΒΗ, τυ μὲ ἠδ λύπιδοϊ Ῥαββθα {ἢ 6 
ηἰσης δπιοπρσ [Π6. ρϑορίβ, ἐ.5. ἐπ 16 σαᾶτὴρ στ {Π6 τϑϑὺ οὗ [ἢ 6 
ΔΥΤΩΥ. 

Υ. 10. Τὴ σοτητηθποοπιθηΐ οὗ {Π|8 ν 6 Γ86 15 ποὺ ἃ σοῃ τ Δ .Ίοη 
οὔ {Π9 9}, Ὀαΐ τοΐδυβ ἴο Ἴλ) Ὡ 5 π᾿ ν. ὃ, οὗ πιθίοι τὲ ρῖνεβ 8Π 

Θχρ απαίῖοη δηα {ΠΛ ΠΟΥ ρδτγιϊου] τ. ΤΠη6 δαΐποῦ ἀθβοῦθ68 [ἢ 6 
ἀεδραίςἢ οὗ {πΠ9 δπιθηβοδάθ, απ ἤθη τοίατη8 ἴο {Π6 σοπιΠΊΘης6- 
τηοηΐ οὗ [ἢ6 ὀσροήϊομ, ἀπά σίνοϑ δὴ δοσουηΐ οὐ «Γ οβίν8᾽8 ῥτοὸ- 
σοοάϊηρα τ ἢ (Π6 τοϑὲ οὐ 1Π6 δυπγ, ὑΠπουρσῇ 'π τ ] ΠΥ (ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ 
ΟΙΘ ΠΟΠΊΡΟΓΘα (νυν. 10) Ὀοίογθ [π6 6000 ψγοσα βθηΐ δΥΑΥ (νν. 4 
---85).- ΤΠ οἱ ἄθσβ οἵ 15γ86] νγοπέ δἱ {Π6 βοδὰ οὗ [Π6 δύτιγ ΨΠῈ 
.}οβπα ἀσαϊηϑὶ ΑἹ. ὈνγΟΣ 5 ὍῚ οΓΟ ποὺ “( τὰ} Π ΑΥῪ ΤΙ ΡΠ 68. 

88 Λίαδίιιδ ϑιιρροϑοά, “ τ ΠΟ ποῦ οα]]οα δἰάδνς οη οὐ οὗ {16 ὶγ 
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ΒΌΡΘΙΙΟΥΥ ἰπ τα ΠΠΔΥῪ ἰδοιῖς8,7 Ὀαὶ ΠΟΥ δηἀ θνϑγγννἤο γα 6]86, [Π6 
μιο8 8 δῃα σαργοβοιηίδιϊνοϑ οὐ {π6 ρϑορὶθ (οἷ. ποίθϑ οῃ οἴδρ. υἹ}. θ) 
ὙΠΟ αϑϑιβίθα «Ἤβῃτιια 88 σου 56 ]ουβ. [ἢ ν. 11 {Π6 ροβιίοῃ ψ ]οἢ 
νγ88 οσσυριοα Ὀγ {π6 Ἰηδ]η ὈΟΩῪ οὗὨ {[Π6 ΔΥΓΠΙΥ 86 πιοσα ἔα] Ϊγ ἀ6- 
βου θοα ; 10 δηοδιηρθά ομ ἴπ6 ποίῃ 8146 οὗ Αἱ, 8ο {πᾶ {Π6 γ6 "88 
ἃ ν 8 Π|6 ὺ Ὀούννοοπ ἴὰ (1Π6 δ) δηὰ {1|ὸ ἴοννη. "ἈΤῚ ἐλ6 γδ]]8ὺ ; 

{Π6 να! ]ογ οα {π6 που 5146 οἵ ΑἹ, νυ ἢ Ἡ] ἢ ον Όν τ ΘΟ. τνδ8 
δοσυδιηϊοα ψγῃο παν δηγίπΐηρ οὗ {Π|ὸ Ἰοοα  γ. ΤΊ] ρογίοῃ οὗ 
1π6 ρῥἰαῖῃ τοξογτθά ἰο 1168 θεύνθοῃ ΤΌγπιι5 Αγ ἂἀπὰ δὰ εἱ Αυΐ, 
δηα 18 τη θοἷν ΠΔΥτοννου ἐμαῃ 1ΠπῸ ΟἾΟΥ ρατὶ οὗ [Π|6 νου 'π τ] οἢ 
Ταυτγηὰ8 Αγα 5ἰδπάβ. Α 11{1|6 αν ΠΟΥ οἡ {Π|8. ν δ] ]6 Ὺ ψ]άΘΏ8, 80 
88 ἴο ἔογπι ἃ πο ονδὶ δαβίπ, δπα βιγοίο 8 [ῸὉΓ ἔνγο οὐ ΤΠ Γ66 τη 1} 68 

1Π 8 ϑαϑβίθυ! ἀϊγθοίίοη, {86 τ ΠοΪ6 θοΐπρ ϑυασσουηἀ θα ὈΥ θοδαια] 
ἢ1}15 (Πβοδίπδοθ ᾿ϊ. 85, ἀπά Ζ7ηλοηῖΐιβ αἴ 80Ρ18).--- ΕΣ ὈΣΙ͂ 

ΤΟΓΙΟΘΙ 866 Οὔδρ. 11]. 14, ἃπὰ ἴῸ ἋΣ οἢδρ. 1]. 4.--ὖΆγ. Ἶ2. 

ΤΡ 18. ἰγαηβϑ]αῖθα ἃ8 ἃ ριρογίδοι ὉΥῪ Μαρίας, Ο.α ]αρίάο, πὰ 

οἴμοτβ. ΤῊ18 ΘΧΡΓ68568 4Π6 86η86,) Βαΐ 8 ποὺ 501840]6 88 ἃ ἰγ8Π8- 
Ἰαϊΐοη. ἘΒῸΡ Γπουρῇ ὑπὸ νοῦβθ 18 ΒΡ] ΠῚ ΘΠΙΑΤῪ ἴο ν. 8, γεὶ {Π6 
ΔΌΛΟΥ ἄοα65. ποῖ σῖν Ὁ {ΠπῸ ἔουτη οὗ ἃ ποῖβ δρροπαρὰ ἴο {παῖ 
ΠΟ ἢ ἢθ ἢ 48 Ιοηρ Ὀοΐογο παγγαῖθα, Ὀυΐ ταῦμοσ ὈΥ 1Π6 αν. οοη- 
γΘΥΒΙνα αὐἰΐϑοῃθβ 1 ἴο {π6 νοῦβθ ἱπιπιθάϊαίοὶν ργθοθάϊησ. Ἠθπορ 
ΤΓΙΊΡ 18 1η ἃ οουΐαίη βθη86. 1866. ΔΟΓΙΒΙΙΟΑΠΠ]Υ, ΘΟΥΓοΒροπαϊΐηρ ἴο [Π6 

ατοοῖκ Αογὶβί, ψν Π]ο ἢ τν88 θιηρ] οΥθα 1 ἃ 5.117 ΤΑ Π ΠΟΥ (πον 
αταηι. ρΡ. 818. )-υνο! 5. ποί ἴο ὃ6 αἰίογθα ἔου [πὸ γοδαὶηρ οὗ {Π6 

ἸΚοτὶ Ὁ, ΤἼ6 νἁγῖουβ τοδαϊηρ δὶ 18. ΘΥἹ ΘΕ ἃΠ ΔΟςΟΠΊΠιο- 

ἀαδίοη ἰο ν. 9, δῃὰ {πογοίογθ μᾶ8 Ῥθθῃ ΨΘΓΥ ΡῬΓΟΡΟΓΙΥ το]οοίοα ὈΥ͂ 
ΟἸονῖσιι8.---- 18 8ι1π|8 ὰρ [6 ργθνίουβ δοοουηΐ, δπὰ ἱπίτοάποθβ 
{π6 ἔΓΕΒΕΙ ῥγοοθθάϊηρβ οὐὗὁἨ «{οβῆιια, ψ μισὴ ἰοὰ ἴο {π6 Ὀαίιο. 
ἼΔῚ ΜΙ ὙΎῚ : ἐλ 1π6 Ῥβορίβθ ροδίθα ἴῃ86 νν019 οϑῖρ, ὥς, 

ν ὨΙΟἢ Ὑ78 ΤΩΔΥ τόπον {π8: “ αἴονῦ {πΠ6 ρθορὶβ δά ββίβ] 8η6ὰ 
{Π6 σπὰρ ἴῃ 118 ροϑί οη πο ὅπ 6 που 546 οὗ {ῃ6 ἔοτγῃ, δπὰ μδά 
ΡΪασοά {Π6ῖὶν ἀμ αβολθ ΠΘᾺΓ {πῸ ννοϑὲ 8146, }οἙβῆπα ννοπὶ ἀυσηρ 
{π6 πιρὴν ἱπίο {Π6 τηϊαϑὲ οὐ ἔῃπ6 νδ]]6γ." ὩΣ ἴῃ ΠΥ ΟΡΪΠΙΟΏ 18 

ἴο ὍΘ ἰίκθῃ 85 {π6 βυδ]εοί, ποῦ 88 ἴπ6 οὐ]δθεῖ οὗ {π6 νεῖ. [Ι͂ῃη 
{Π|81 δηὶ βυρροτίοα ὈγΥ {π6 Ολαίάφε, πα Κμίσαϊο, 5. ϑολπιϊάξ, 
μιά. (6 7)ῖφιι, Οἴογίοιια, ᾿ἰοδοπηιᾶϊίἝον, αινον, ἀπά οἴἤοῦβ ; 

Διηοηρσδί ἔΠ086 ΠΟ ΤΟΠάδΥ ᾽ξ 848 οδ͵]θοϊ ἃτὰ [ῃ6 ϑδυγίασ, Αἰ γαδίς, 
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]λιλιον, αδίιιθ, ἀιλιὰ οἴδιοτβΊΌ. [1 ὃ νοῦ {π6 οὐ͵δθοῖ, δηά 
ΕΉΝΗΝ ἴῃ ΔρΡροϑβιοἢ ἴο ἴΐ, {16 8ῖσῃς οὗ {π6 Αὐδοιιβϑαίννα 

(ΏΝ) μου] μᾶτά!γ ἤδανο θθθῃ οπλ θα, -πϑὴν 18 ποῦ {Π6 γϑᾶῦ οὗ 

Δ ΔΙΤΩΥ͂, 8 Ο'δβϑθηῖι8, Ῥῖπον, ἃπιὰ τη ΔΩΥ ΘΧΡΟΒΙτοΓ 8 ΓΟΠου 1ἴ, θαΐ 
8 νΘΓΌΔ] δα ὔθοῖνθ ἔγουὰ παν ᾿η81 ἀἸαγὶ, πιθδηϊῃσ {Π6 απιδιιδοαάδ, 

1η5141846, Πα σΟΥΓΘΒΡΟΠ 48 ἴο ΔΥἾΝ’ 85. 6 ΤΩΔΥ͂ 866 ἴτοπὶ ἃ οοἴη- 

Ῥδγβοη οὗ πν, Ὁ Ὁ στ ν. 12 (ςοτρδῖο 450 8. χὶϊχ. 6 ΡΥ 

ἐς {Π|ο86 {πῇ ΠΗ, τη6 ἢ). Τὴ πηραπίησ : σεαγσμαγά οαπποῖ δ6 
ἀεάμοοά ἴτοπι (ἀθπ. χ]ῖχ. 19.--ι ϑηΓΠ ΠΝ ἸΏΘΔ 8 ἐλδ ϑαηι 

ὨΪΡἢ 88 {πᾶῦ ϑροίκθη οὗ ἴῃ ν. 98. 1 ἀοοβ᾽ ποί, Ἰιονγονθῦ, (Ὁ ]ονν 
παᾶὶ ἪΡ. 5ῃοι ἃ 6 Αἰ [ογθα ᾿πΐο ἦν Δοοογαϊηρ ἴο {πὸ τοδάϊηρσ οὗ 

οουίαη Οοαά.---ΑἸῸΓ {π6 ῥγδραγδίίοηβ [Ὁ ἰῃ6 δἰΐδοὶς ὑνθῦθ 4}} 
τηδά6, [Π6 τηδῖῃ θοᾶν οὐἁ [Π6 ΔΥΤΩΥ͂ πιΑγο 6 ἃ τὨτουρὴ {16 νά ]]ον 
ἴο [16 φαϑίϑγῃ 5146 οἵ ἴΠ6 ἴον, δηα ὈΥ {18 τηονοιλθηὶ ἱπάπορά 
{π6 ἸΠΠδ ΙΔ ηῖ5 οὗ Αἱ ἴο 841}Υ ἔγομι {π6 ἕοννῃ ἴῃ [Π6 πῃοσπίηρ, απά 
ΤΊΏΚΘ 8η αἰίδοϊς 1 {Π6 ἸΏΔΏΠΟΙ ἀθβουῖ θά, ν. 14 364. 

Υν. 14--17.. Αὄ.5. βοοῃ 858 {1 Κίὶηρ οὗ Αἱ ρογοοῖνϑα {Π6 ΔΥΠῚΥ οὗ 
ἴβγδοὶ, [6 838}16 ουν οὗ [π6 ἴονγῃ, δπά ααϊθ θα Υ ἴπ {Π6 πιογπίηρ, 
αἰίδοκοα [6 πὶ νν ἢ 41} ἢἴ8 ἴουοθβ. Τ]|16 18γ86}1168 τηδάθ ὯῸ γϑβὶ5- 
ἴδηςσθ δαὶ Η6α ἰονναγὰβ. [Π6 Ὑ] ἀΘΓ 658, τυ ΠΟΥ ΡΟ 4]] {Ππ6 ρθορ]θ 
οὗ τπ6 ἴοννῃ ὑγ6 Γ6 5 ΠῚ πιο ΠΘα ἴο ρυῦβιιθ ἔΠ6πὶ,) ἀηα {ΠπῸ ον νγ88 
Ιεῖ πυρὸν ἀπάρίοηααά. ΓΝ ιὐλοπ ἦσ 58αιῦ---Ὑ Ποῖ ον 115 

ΤΏΘΔΏ8 ΜΠ 8 ΟὟ ΟΥ̓́Θ8, ΟΥ̓ ΤΉΘΓΟΙν (ῃδὶ ἢ15 νγαϊοῃπιθη ἀϊβοονογοά 

{Π6 18γ86 1168, οαπποῖ δ6 ἀδοιϊἀθ, 10 15 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴ0 Δ88ἘΠῚΘ, 
88 ΜαβιιιΒ ἀο68, (πΠαὶ ἢ τϑοοῖνϑα ἱπέοσιπδίίοη ἀυτῖπρ ἴπ6 πρὶ οὗ 
186 Δρργόδοις οὗ [Π6 1βγδϑ 168 ; [Π18 τῖσῃῦ αν ὈΘΘΠ σαγτ θα τὸ 
ἢϊπὶ δὲ ἀδυῦταδακ. τῶν 9 ΒΌΓΟΙΥ τοίου ἴο ἴπΠ0 ψῇοἿθ ὈΟΩΥ οὗ 

ΒΟ 16.858, Ὁ νὰ ἢπά ἴτοιη ν. 18, {πδὶ, δῇοσ ἴπ6 ἢγβι αἰΐδοὶς δὰ 

Ὀ6θη πιᾶάθ, ἀπὰ {Ππ6 18γδ6} 1168 ῃδὰ ἢθά, [ΠΟΘ ὑπ γα 8111} ρϑορὶθ ἴπ 
ἴπ6 ἴοτνη, ῆΟ γΟΥΘ σΔ]]οα ἱορσοίμοῦ [0 Ρυγβαθ ἔΠπ0 ΘΠΘΠΙΥ. 
ἜΜ ῸΡ ἰ8 τοπάογθά ὈΥ βοηιθ: αὐ ἐδ ἐΐπιό αρροϊπίοα; ὈΥ ΟἸΠΘΓΒ, 

αὲ ἐλ ρίαοο αρροϊπίοα, ἀπ ἀραῖπ ΟΥ̓ ΟΥΠΟΥΒ, αὐ ἐδ6 βἴσπαϊ ασγϑοοι 
ὠροη, οὗ, Φπᾶρο8 χχ. 88. [0 18 ποῖ βαϑύ ἴο σῇοοβθ βϑύσψϑθοῃ {Π6 
ΤΠ͵66, 48 ἴῃΠ6 ψογὰ δή π18 οὗἩ ΔηΥ ὁπα οὗ [Π6 τηϑδῃΐηρβ, ἀπά ΤΠ ΥῪ 
ΔΙῸ 8] δι 4016 πόσο. ΤΠ πηοβὺ δρργορυαῖθ 18 ρϑυμδρ8 “ αἱ [ἢ 9 
οΐασθ δρροϊηίϑα," 88 ἴῃ 1 ὅδπ). χχ. 88 ; οἵ, Ο᾽οδοτιῖμδ 1.68.1}. 606. 
Εν ἀθη]ν Ὀθίοτο τηακίηρ [Π6 8584}1ν, ἴθ Κιίηρ παὰ ἀὐγδηρθὰ ψ ἢ 
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[Π6 ΔΙΡΙΩΥ, ἌΡΟΠ αῦ ροΐϊηΐ [6 αἰδοῖ ϑιουϊά 6 σοπορηίγαϊοα, 
ΤῊ]8 ροϊπὺ 18 ἀσβουϊ θα 88 ΠΣ Π Ὁ ὌΠ ΓΙ 15 ποῖ 

{π6 νδ]]ον οἵ [Π6 «ογάδῃ (ὦ). Ρ. ᾿ Μϊοϊαοίϊ6), Ραΐ {{π6 8έορρε, νυ ̓ϊςὶ 
15. τηϑηςοηρά ἱπ ν. 15 ἀπάργ [ἢ ΠδΠῚ6 ὝΞΤΩ οὗ αἱ Ἰαβ5ὺ 06 ροτ- 

ἴοῃ οὗ ἴδ; οὗ, 1 ὅδιω. χχί!. 34, τ μοι 5μοννβ {Ππᾶὲ ἔΠ6γο ννὰ5 δὰ 
ΠΥ ἴῃ [6 Μ] άογη 6885 οὗ Μίδοῃ δἷἰ50.---Υ. 18. ΣΝ ἐλον δι - 

7ενοα ἐβοηιδοῖυθ8 ἰο δ6 δεαίθη. 'ΤΊιΘ οὐ] οί οη πιδάθ ΌΥ Μαωδῖιβ ἴο 
1Π158 τ πἀοσίηρ 18 ἰοαπἀθα ΡΟ δΔῃ ΔΥΌ ΓΑΡῪ ὑγοαϊπηθηΐ οὗ [Π6 ἔννο 
ῬἤΓΆ868 : “' Β τη {ΠΟΘ ΠΊβ ἶνοβ ἴο ὍΘ Ὀθαίθη᾽" δηά “Ἅ ργοϊθπαϊην 
ἴο 6 Ὀοδίθη," 88 Ἰάθῃμςοαὶ, Τὴ ραββῖίγθ τομάοσπρ : “ἴο ὃ 
Ὀοαίοη," σῆς ἢ  ἰοαϊα Βα ρρογίβ ἃ8 {Π|6 σοσγοοῦ ὁΠ6, 18 δ] οσοῖποῦ 
ἸΠΑΡΡΙορτὶαῖθ ἴῃ ἴΠ6 ρῥγΓαβοηὶ ᾿Ἰπϑίδποθ (566 “ισαίά Κτιι. τάχη. Ρ. 
208). Βγ ἼΞΤΕΠ ΤΥ 8 ὉΠαογβία πα ἐδ σγοδα ἐο {Π6 νυ] 6 γ- 

Ὠ688,) 1.6.9) “' {6 ἀοβογὲ ΜΠ βίγθίοῃθβ ἔτοτα «Ψυίομο ἴο [Π8 τποαη- 

ἰαὶη8 οὗ ΒοῖΠ61" (ςἤαρ. χνὶ. 1), ἴπ6 ν] ]  γη 688 οὗ Βοἢ- ἀνθ ; 
(οἶἶ, ποίεθ8 οἢ οδρ. νἱϊ. 2 δπὰ χυὶ]. 1).--ὟΝὟ. 17. Απαά ἱλόν τσα8 ποῖ 
α πιαπὶ ἴ67} ἐπ Αἱ απαὰ Βείϊιοὶ {)αὲ τσοπὲ ποὲ οιιὲ αὔίον ]ϑγαοὶ. ἰαω 
ὔ» ΠῸ ὁη6 ΜΠῸ σοι ἱὰ ὈΘΑΥ ΔΓΠῚ8 8πά Ἰοΐῃ ἴῃ {Π6 ρα. [0 18 

ονϊάἄθης ἴτοπὶ {πΠ6 οοπίοχέ, 88 γ08}] ἃ8 ἔστοπλ ὑπ8 παΐασγο οὔ {Π6 δᾶϑ6, 
{πᾶὖ᾿ Β0Π16 ῬΘΥΒΟΠ8 ΜΓ ἰΘΣ 1π ὑΠπ6 ἴονγτι (ὑγοπιθπ, οἰ] άτθη, δπὰ 
οἷα π|6Π), πα ἐδιαῦ οἱ π6 Πσῃτπρ' ἤθη Πα ρσροπο οαὐ. ΤῊ Ϊ8 15 
4͵80 σοπῆτστηρα ὃν ν. 24.---ἰ τ [Ὁ] ονν8 ἔτοπι {Π6 ποίϊςϑ οὗ Ὁ ΜἈν- 

Βδγθ, {πδὶ (6 ᾿πη δἰ δπὲ8 οὐ ΒϑῖΠ6] πτοτο α150 θηραρσοά ἴῃ 118 
θα01|6. Νοιβιίηρ ἔαγΠΠΟΓ 158 βαϊά ἢ ταΐθγοποθ τὸ 10; θαΐ 1Π6 
ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ οὗ {Π6 πάπιθ οὗ {π6 Κἰηρ οὗ Βειμοὶ, πὶ σμδρ. χὶϊ. 16, ἴῃ 
1}6 Ἰδὲ οὗ Κίηρβ ἀοίβαϊοα ὈῪ «“οβῆα, ῥγοῦ ΪΥ τοίδυβ ἴο {Π6 ργθ- 
βοηῃΐ οοπῆιϊοι. 1 

11 βὰν ργοδαδίψ ; ἴον [λ6 ἀθέδαὶ οὗ {86 Κὶπρ οὗ Βοίμαὶ 18. ποί τηϑῃ- 
(ἰοποᾶ ἰἤθγα ἐπ ἱπιπηράϊαΐθ οοηποχίοπ σα τ τπδὲ οὗὨ 6 κΚίηρ οὗ ΑἹ, δυὰ 
1Βογοίογθ 1 τπδῪ 80}}} Ρὸ οοηβίἀδγρά ἀοιιδία!, ποῖ μον ἸΠῸῪ σπεσα θοίἢ 
ἀοίεαιθα αἱ {Ππ6 βδπιθ {ϊπῖ6, οὐ ἴθ Κὶπρ' οὔ ΒοΙΒοΙ ὁπ Βοιπὸ Βι δβοαποηὶ 
οσοβίοη. ἢ 8.6 ποὶ ἴῃ ἃ ροβι(ἴοῃ ἴο ἀδοϊἀθ τ] σογία! ΠῚ τ αὶ ρδτί 
{86 ΒεΒ6 1168 ἰοοῖς πὶ ἴπ 6 Ὀαιε]ο οὗὁἉ ὑπ Αἰΐθβ δηᾶ 1ϑ9γδ6] 1168: ᾿ῃοῖΠοΓ, 
83 τηοϑὲ ΘΧΡΟΒΙΟΥΒ ἱπηδρίπο, ἰμοΥ δα Αἰγθαὰν οοπιθ ἰο Αἱ δ8 ἈΠΠ168, ἀπὰ 
88116ἀ ἴτοιῃ ἴΠ6 ἕο δὲ (ὴ6 Β8πὶ6 {1Π|6 88 ὑπ6 Αἰΐδθβ, οἵ, δ8 ΟἸδγίσιιϑ 
ΒΌΡΡΟΒ6Β, ὑ6Γ6 ΒΕΠΠΠΙΟΠΘα ὈΥ̓͂ ΙΏΘΒΒΘΏΡΘΓΗ (0 Ἰοῖπ ἴῃ {π6 Ῥυγδβαϊί, ΔΙ͂ΟΣ 
{86 Ἰαίίον μαά ἰεῖ [π6 ονσπ. Ὑη6 ᾿ἰδίίθγ οοπ]εοίατθ 4068 ποὺ ρρθᾶγ ἴο 
ἸΏ 80 ΡΓΟΌΔΌΪΘ 88 {86 ἰογιηθσ ; {Βουρ 1 οδπποῖ δἀάυοθ 48 ἀθοῖϑῖνθ 
οη ἰδ Ροϊπὶ [πΠ6 διῃθυβῇ ΜΘ ντ8 Ροβίοα "είνεθη Αἱ δηὰ Ββίμεί. 
Εον ΠῚ ἰἢ6 πιθὴ ἰῃ διιδαϑὴὶ τότ διάἀδη πὶ ἃ ἄθορ νιον οἡ ἐῃθ πογίἢ 
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γν. 18---28. Α8 βοοὴ ἃ8 [ῃ6 τηϑὴ οἵ ννὰγ δὰ 4} θθϑὴ ἄγανπ 
ουΐ οὗ ΑΙ ἴῃ ραγδαϊς οὗὨ {Π6 15γδθ] ἴε5,  οβινιια σαϊβθα [118 παπᾶ 
ΜΠ ἢ [Π6 Βρθδτ, δοοοσαϊπηρ ἴο [Π6 σομπιπαπά οἵ (αο4, δηὰ {Πἰ5 γᾶνθ 
{86 βῖρῃαὶ ἰο {Π6 πῆθῃ ἴῃ δ θα8}ι ἔο σἶβθ 88 φαΐ] 85 ροββὶθ]8 
ἔγοιῃι ὑπαῖν Ιαησ ΡΙαοΘ δηά 86ὲ ἔπ οἷν οὴ ἢγθ, ἀπά αἷβο ἴο {Π|6 
τοϑὺ οὗ {Π6 ΔΥΠΙΥ ἕο Πα]ῖ, ἀηα ὑαχῃ {Ππῖῦ θαροπβ ἀροη {πεῖν ρὰγ- 
5618. Αἱ (86 8816 ἰΐπη6 6 οἴ Π6Γ8 αἰΐδοκοα {Ππ6πὶ ἴῃ [ἢ 6 ΓΤΘΆΓ, 
δῖον μανὴηρ 5οὲ ἤγο ἴο τΠ6 ἴονῃ, ἀπά, {Ππ8 δποϊοβθά, ΓΠΘῪ ἸνοτΘ 
ΘΠΕΙΓΟΙΥ Ῥοαῖθπ, ποῦ ἃ Π)8}) Θϑοδρίηρ, δπά {πὸ Κίπρ οἵ Αἱ δοΐηρ 
[κοι ἃ]1ν6.----.. 18. ΤΤΣΞ ΓΣ δἰγϑίοἶ, ομἱ (ΤΥ πα α) ιοἱέλ ἐλδ 
ϑρέαγ, Τὶ τυυϑὶ 86 ΒΌρρ]164 ἴον ΓΔ.» 38 76 ἸΏΔΥ 5668 ἔγοτη ν. 

19 (ὁπ ΓΛ29) ἃπά ν, 26 (εἶ α͵5ο Εχ. νἱϊϊ. 1). ΤῈ τηθδηπΐηρ 

οὗ ΠῪΞ 8 ἀποοτίαίη. [Ι͂ἢ {Π6 ἀἰβδγθπὶ ραββαρθβ ἰῃ Μ ΪςΘὮ ἰΐ 
οὐὐὰτ8 (1 απ). χνὶ!. 6. 45 ; 00 χχχίῖχ. 38, χὶὶ. 29; «{6Γ. νὶ. 23, 
Ἰ. 42) 10 18 τοηἀογοὰ ὮὈγ {{|ὸ βαυ δῦ Θχροβιζουβ βοηθοί πι68 δλϊοία 
αἰγρθαβ, βουαΐαηι, αὖ Οὐ Π6Γ {1π|65 16] απ|, ρΆΘΒΙΙΠ), 1.6.) ἃ ἰΙᾶῦσθο 8661} 
(5Ξες δοολατί ὨϊθΓοΖ. 1. Ρ. 185 84ᾳ4.). Βαΐῦ {Π6 ἴοτιηοῦ οὗὨ {{1|686 15 
1ΠΟΓΟΌΡὮΪΥ ἐπαρρτορτίαϊο ἴπ 1 ὅδῃ) χνῖ, 6, 48, Δηα 5}}}} Ἰλογα 80 
ἴῃ 16 ΟἾΠΟΥ ρϑῦϑασθϑ, ΨΏΘΓΟ [ἢ6 ψογὰ νυ άθηγ ἀσθποίοβ ἃ 
ννϑᾶροη οὗἁ δἰΐδοκ, ᾿ηοϑὲ ργοῦδΪΥ ἃ ἰοηρσ Βρθᾶγ, 1η αἰβιϊηοίοι 
ἴσου ΣῊ ἃ ἰαποο (οἔ, Οἰοϑοπῖιδ {11|68. 11. 688, ἀπ Μίαμνον ἴῃ ]οςο). 
ΤΠ6 Ἰαῖῦοῦ βαρροβεβ ὑπαὶ αἱ {1π6 μοαά οὐἁἨ [1}18. Βρθὰγ ἃ πιϑῖδὶ οῦ 
σι ἀρὰ 5}}1614 ννὰ8 ιχϑα, γϑβϑιι]ησ ἴΠ6 ᾿λοπηδῃ βίδπαδγά, βίῃοθ 
16 τηθη ἴῃ δι 8} νου ἃ ποῖ Οὔ συν ]86 ἤᾶνθ Ῥ66Π δΌ]6 δ 80 
στιοδῖ ἃ ἀϊδίδμοθ ἴο 8606 ὙΠΘη [Π|6 ΒρΘΑΣ ννᾶ8 βἰγοίς θα ουύ. Τὸ 

νοβὲ οὗ Αἱ, ἴ6 Βεϑιβε} 68 τϊρς ϑδβὶϊν ρ888 ἴγοιῃ οὔθ ον ἰοὸ (ἢ 
οἴπον σὰ] ουῦ ηοὐοῖηρ, (θη. [Ι͂ἢ ΔΏΥ 6880, ἸΟΘν ΟΡ, {116 ἔδου (Πδὺ (Π|6 
δῦβεησο οὗ οτὸ ἀοβηϊίθ Ἱπέοτιηδίίοη ἱπνοΐνθ8 (ἢ 6 ραΒθδρθ ἴῃ Οὐβουτ ἐν, 
ἀοα8 μοῦ 7080} }7 ἃ8 ἴῃ τα) θοιηρ ΝΟ 858 θἴοθθ, 88 αι ἐγ 118 

ἄοπο. Νοίιμαγ {86 δθβθποθ οὔ 186 τγοσὰ ἔγοπι {Π6 Τα Α., ποῦ ἴπ6 ᾿δηΐ 
οὗ ΔΠΥ͂ σι Πο Ὁ τοίογοηοθ ἴὸ {π6 ρϑγὶ ἴδκθῃ ὈΥ [6 Βοι με με, (γονν8 
Βιθρί οἷοι ὕροη {118 ραββίηρ ποίϊοο. ΤῊΘ [ΟΥΠΊΘΓ 15 Β ΠΟΙ ΘΠ ΠῪ δοοοπηίοα 
ἴον ΌὈΥ 1ἴπ6 ἈΓΌΪΕΓΑΤΥ͂ ΤΔηποΡ ἴῃ σΜ πὶσ ἢ (6 ΖΑ ΧΑ. αἰαγβ δοίβα ; [86 
Ἰδαῖον ἰ8 ἐχρίδίῃθα ὃν ὑπὸ 1ηξθηϊίοη οὗἨἁ {μ6 ιἰϑίοτ δ ἰο σοηῆμθ ὨἸτΩ 50] 
ΘΧοΙ υβίνε]Υ ἰο {86 οδρίατο οὗ ΑΙ. Μἀνεγηϊοῖς (Ἐλα]. ἢ. 1, Ρ. 47), ντἢ 
λυ ξτθδῖου ργορτγίοςυ, ἀθάϊμποθϑ ἤγοιη 186 ΘΌΓΘΟΓΥ ΠΠΔΉΠΟΙ ἴπ ἩΒ1Οἢ [86 
ρᾶγὶ ἰδίῃ ὈΥ͂ Βείδεὶ ἰβ εἰυϊθα δὶ, ἃ ργοοῦ ἐπαὺ (Π6 παιγδῖΐνα 18 Ὀοίῃ 
φΟὨ ΘΙΡΟΓϑηθουβ δηὰ ογρα 516. [τ ἢ Ὀδθῃ πετο Υ ἰοαηάοά ὑροῦ ἃ 
Ιερεπά οὗ Ἰαίος ἀδίθ, (86 τοϊδίϊοη οἵ Βοῖῃ6ὶ ἰο Αἱ νου ὰ οογίδι ΪῪ ἢανθ 
δόθῃ πιοὸ ἤ}}ν ἀρβηεά, 
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{18 ΟΘ΄ δδθηἶνι8 οὈ]Θοἴβ {πᾶἰ 5αοἷϊ ἃ 51}}1618 νου ἢᾶνα γθηάθγοά {{16 
ΒΡΘΑΓ ι.56}688, δηἀ ἱπογοίοσγο βυρροβίβ ἴῃ ργαίθγθησοο ὑπαὶ ὑπ ΟΕ. 
γν 88 ἃ 58} ἤαρ' αἰϊαςῃοα ἴο [Π 6 ὙΥΤΙ2» 88 {Πρ Γ6 ἃγθ ἴῃ Π6 ργϑδϑὴΐ 

ἄδγ ἴο {πο86 οὗ ὑΠ6 Ἰάποθσβ. ὅϑοπιβ οὗ [6 ϑδυ!θσ οοπιπιθη δου 
τπουσῇς οὗὁἨ 18, δὰ δ [Π6 βϑῖηθ {ἰπ|60 βϑασραοδίθα [δὲ ῬΘΥΒΟἢΒ 
τἱσῆῦ παν Ὀθθη βίαϊοπμθὰ δὲ αἰ βἴδγθηὶ ροϑίβ ἴο τναίοῃ ἴὸν [Π6 
δἰθναίίοη οὗ {π6 βρθϑᾶγ, ἀπά ὑγαηβηιε [ἢ 6 βῖρηα] ἴο [Π6 διη υβοδάθ. 
1ι 18 δὲ 4}} ονθηΐβ οἶϑαγ ἤοτι ν. 19, [πδὲξ [Π6 Βρθᾶσ νγὰ8 μ6]4 οαΐ 
88 ἃ βίρηῃα! ο [ῃ6 πιθῃ ἴῃ δηιθα8ἢ} ἴο ἰθανθ {ποὶν Ὠἱαϊηρ ρ]δοθ. 
Απὰ ὄνϑῃ 1 τΠ6γ6 νγοσα 6 ροβίϑα αἱ αἰ δγθηὶ βίδιοη8 ἴο νγαίοι 
ἴογ 1ἴ, {πΠ6 Ὡθαγϑϑί πηαβὲ 5.1} αν ᾿δὰ ἴο 566 1 ἴτοιῃ ἃ δοῃϑβι 46 1- 
Α0]6 ἀϊβίδηςθ, 80 ὑπαὶ 1{10 ννᾶβ ἢοΐ ἃ ουϑίοιηαγΥ (Πϊπρ ἴον ἃ 881614 
οΥ Ηὰρ ἴο ΡῈ αἰΐδο δα ἴο [1160 γ».70) 6 πιαϑί ΒΌΡΡΟΒΘ ἐπαὺ 5οπηθ- 
τπϊηρ οὔ [6 Κιμὰ ϑηδΌ]θα τπθιὰ ἴο 566 «ο8Π18}8 ἴῃ [Π|0 ἀϊδίδῃςα, 

1πουρὴ δὲ 1 γὰ8 Ἴδηποῦ ρ6 ἀθοϊἀθὰ ψ }} οογίδιηἰγ.---Ὗ. 19. 
Αὖὐ [86 ἀρροϊμηίοα 5'ρηαὶ ἴΠ6 τβϑὴ συβὶιθα ἔγοσα ὑποὶν πιάϊηρσ ρῥἷδοα, 
οῃΐοχθα {Π6 ἴον, ὙὨ]Οἷ γγα8 ποῦν παἀοίβη θα, ἀηὰ Βρθθα!]γ 56 
1 οἢ ἢγο.---ν. 20. ΤΆδη ἐλθ Αὐ{68 τωγηοά τοιριὰ δολιπά ἐλόηι ἀπά 
δαῖσ. 5 βαάάρῃ δοίΐοιι οἡ ἴΠ6 ρατί οὗ {π6 Α1168 σᾶῃ ΟΠΪΥ ὉΘ 
Θχρ αἰ πο οἱ {Π0 βυρροβι(ϊοι ὑπαῦ ἴΠ6 βρϑᾶχ, ψνῃ1ο «βῆ 
βίγοίοῃθα ουξ, ννᾶ8 αἶβὸ ἃ βίρῃὰὶ ἴο Π6 ΔΙΏΥ ἴὸ ἢδ}1 δἀπά τὰ 
του πὰ ὍΡΟΙ ὑΠ|6 1. ΡΌΓΒΌΘΥΒ, ἱπου σῇ 10 18. ποὶ 1}}} αἴογιναγβ {πὰ 
ν6 ἢπὰ [Ὁ δοίυ δ! Υ βίαϊϑι {πᾶΐ ΤΟΥ ἀ1α 580θ.ὡ. ῬΙΟΌΔΟΪΥ 85 800ῃ 88 
[Π6 βίρῃαὶ νγαὰϑ σίνθη ὃν {Π6ὶν ἰθαάθγ, {Π6 18γϑ6]}}68 θαρσϑη ἴο Παὶϊΐ 
δῃά ἀοίδηα {Π6πιβαῖναβ υἱρογουβὶν ἀραϊπϑὲ {π6 δπθηγ. οι δῃ 
ἀποχρθοίθα ἴσῃ οὗ δἰ γΒ ΤΏΔΥ πᾶν οχοϊθαὰ βαβρίοϊοη ἴῃ ἐπθ 
τη 5 οὗ [Π|6 Αἰΐο5, ἀπά ]Ἰ6ϑα {πθηλ ἴο ἰοοῖς τοαπά. Αξ οποθ {ποὺ 
ἀἰβοοση {Ππ6 ΒηΊΟΚΟ στιϑηρ ἔγοπλ {π6 ἴον, δηὰ αἶβο ἀἴβοονοσς {παῖ 
Π6Υ δγ6 αἰΐδοϊβα ἴῃ Ροΐἢ ἴτοπὶ δπα σϑᾶγ.---Υ Τὸ ὩΓΤΩ ΓΤ (οἰ) 

15 το ἀογοὰ Ὀγ Οαἰυΐπ, δίαϑβίιε, Οἰονίσιι8, πὰ οἰὔιοτϑ : Πα 6 ογαηξ. 
οἷ8 βρϑίϊα, ΟΥ̓́ ΠΟΠ ογδῦ 118 ἰοουβ ( Οἰδϑοηῖι8 ἴΠ68. 1]. 568) ; ἴπ {πὸ 
Ομαΐάφο, ϑυγῖαο, ἀθιὰ Αἀναδὶο νϑυβίοπβ, δπα ὃν «ζανολῖὶ, 7)νιιδένι8, 
ἸΚοδοηιπι ἶθν', Τγνγν 18 ἸΆΚΘΗ 85 θααίναϊοπὶ ἴο μι Υγ υἱγέαβ, ἔβου 68, 
ΥἶΓο8. ϑαίαδίϊιιδ ἀῃὰ (΄. α 7αρῖχς τορατὰ [ἢ 658 ἃ8 δαῦδ!ν δι πι}8- 
51:016, ἀπ ἀο ποΐ ἀφοϊάδ ἴῃ νου οὗ οιἴπογ; δε. ϑοληιαί, οα ΕἾ 16 
οἴμοσ μαη(, σοπθιη8 ἔμθτῃ Ὀοίδ, ἀπ ΒΡΡρΟΒ68 [Π8ὺ ὩΥῪν 15 πι58ἀ 

ἴῃ 186 ρίαοθ οὗ ΟΥΤΒ ΟΥ̓ ΤΙ μι, Τὸ [δὲ ἔχδι γοπάοσγίπρ ἰἰ 

ἰὰ8 66 ῃ ῬΓΟΡΟΙΥ͂ οδ]εοιοὰ ΒΥ Ζονιιδῖιϑ, πᾶ Ὡγτα νου] {Πθῃ θ6 
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ἀηβυ Ὁ }6, ἀπὰ ὩΣ πιυϑὲ Ὀθ δα βεϊζαϊοά ἴῃ ἰ(5 ῥ]δοθ ; [μ6 βοοοῃά 

18. Οὐ οΥ Π σόν ὈΥῪ ἘΠῸ ᾿πιρ 881} } οὗ βυβίαϊηἰησ [6 τηϑδηΐϊησ 
δέγοπσίδ, ἃ8 ἃ Υϑῃϑἀουῖησ οὗ ὈΥΤΝ, ἴῃ Ῥ5. ἰχχυἱ]. ὅ, [Π6 1Σἴογα] πχθϑη- 

ἴῃ μαπάδ 18 ααϊΐθ βαβηοϊοηί, ἀπά τπουρ ἐμ ποσὰ ὙἼο ρρθαγβ ἴο 
ΠΘΔἢ ροιῦ6} ΟΥ̓ πιῖσἠί, γοῖ ἴπ6 τοίδσθποθ ἴο [6 λαπά 18 ν ΣῪ ονΐἷ- 
ἀδηΐ, 85 ἔπ ᾿πϑέγυτηθηῦ οὗ ΡΟΥΘ δα πιὶρῃς.} ΕῸΓ ἸΏ οὐ ρᾶγῖν 
Ἱπογοῖογθ, 1 Ἰοοκ ρὸμ ΟΥΤΟ 88 Ὀθίηρ ἂπ δάνουθἰαὶ δοοιδδϑῖῖνθ, 

ἸηΘδηϊηρ ὁπ δοί, (68, ἱ. 6. εἶπ γγᾶβ ποῖ ἴῃ (μη ἴο ῆ6θ οη δἰ ε]ιοσ 
5146, ἴπ οἴποῦ νόγάβ, {ΠῸ 70 σοῦ ποῖ 8016 ἴο θβοᾶρβ ἰπ δἰἔδμοῦ 
ἀϊχοοῖϊΐοη. Π18 τἸηθαπὶπρ' 186 Βα ρρογίοα Ὀγ 186 ννογὰ8β νὴ. ἢ ἱμπὰ- 
τη ϊαίοΥ [Ο]]ονν : 5. ὈΣΤΤΝ “ {ΠῸΥ πϑ8ὰ πο ρόονοσ ἴο ρα {118 

ΜΓΑΥ͂ ΟΥ [Ππαὶ Αγ, ἴῸΣ [Π6 ῬΘΟρΡΙΘο, ὑπαὶ γοτ Ηδοΐπρ ἴο {δ 6 Ἡ]Πάθγ- 
Π688, ζΡΠΘα ὕ6οΚ ἀροη 1Π6 ῬΓΒΌΘΓΒ,᾽ δηα (νυ. 2} 16 δι θαβοδάρ, 

ψΠοἢ πὰ οηΐογοα [ῃ6 ἴοννῃ, ἰββδῃθα ουῖ οἵ ἰΐ ἀραϊηβὶ [μθιη, 80 
{πᾶ {ΠΟΥ τγοσΘ ἴῃ [Π6 τηϊαβὲ οὗ 18γαθὶ. ΤὉπΠῸ6 ὨἸβίουίμη, Ποννουοσ, 
ἢ88 ΤΉΘΓΘΙΥ σοὶ αῖθα [ῃ6 ανϑπίβ 1 ΠΘΙΡ ΟΧχίθυη8] ογάθυ, νι δβουΐ 
δἰαίίηρσ [16 δοῖα] οοπποχίοη Ὀοίνγθοῃ ἔμθιη. Υ᾽, 21 18 8: ΠΡ} δῇ 
δχρδῃβίοῃ οὔ {πΠ6 ἰαϑὲ οἴδιϑθ οὗ νυν. 20, “Ἅ Ψόβῆυδ, παπιοῖν, δπὰ 8}} 
1βγαϑὶ, μΘη ἸΠΟΥ ΒΑ 0π4ὺ . . . . ἰχηοα ἀρσαΐῃ δηὰ 516} {110 

τη6}} οἵ Α1."-- ἌΡΓῸΝΣ ἴῃ ν, 22 ἔοσιηβ {Π|6 δῃ 6818 ἴῸ ὈΣῚ ὈΝΣΙῚ 

(νυν. 20), ἀπά τοίοβ το ἐμ 18γ8 6} 1068 οοιηροβίηρσ (ἢ6 ΔΩ αβοδα6.-- 
ἼΔῚ ὙΌΣ ΡΥ {π686 ἅτ (ῃ68 ψΟΓ8 σθηθ ΓΑ Υ Θπρ]ογοά 

ἴο ϑιονν ἐμαὶ 411 νγγοσθ ἀββίγογθα δνθὴ ἴο ἴπ8 ἰαϑὲ τηϑῃ ; (οἶ Ναπι. 
χχὶ. 8δ; Του. ἴΠ:. 8; ΦοΒβὶι. χ. 88, χὶ. 8; 2 Κίπρβ χ. 11] ; οοϊὴ- 
ΡᾶΓΘ α͵βοὸ ψοβῇ. χ. 28, 80, 87, 89, 40). Τη 411 (Π 656 ραββαρϑβ, ἤον- 

ΟΥ̓ΘΙ, ΤΥ βίδη 48 δίομθ πιὶπουΐ ὩΥσθη: ; [6 ΟΠΪΥ͂ ραββαρθδ ἴῃ 

ΜΙ σὴ [86 ἔννο ψογάβ ἅτ ἑσαῃά ἰορθί μος ΔΙῸ {06Γ. Χ]]], 17, χ]ῖν. 
14: Τιάτι. 1ϊ. 22. λλίαδβἔιιδ Β ρροβθβ ὑπ6 ἀἰϑεϊποιίοη ἴῃ {Ποῖ πηθδῃ- 
ἴὴρ ἴο ἢανα Ῥθθῃ, [δὶ ΤῸ βρη! θα οπο ψἢο ἢδὰ θθθῃ ἴα κθη 

Ὀγβοποῦ, τὸν ζωγρηθέντα, ὉὉΒ οὴ6 Ψ}Ο [84 Θβοαρθὰ δῃὰ {8} Ὲ8 

δνοϊά ρα ἀθαίῃ Ὀγ σης. ΕῸΓ {8 ἀἰϑιποιίοη ἔμοτο 1 πὸ γΥΑΣΤ ἢ, 
88 Πιοϑοπηι ον ἢὰ8 ΟἰΘΑΥΪΥ βδῆονῃ. ΤΥ Πιθᾶῃ8, ρσΘΏΘΓΑΪΪΥ, 

0η6 ὙΠῸ [88 Ταπιαϊποά αἰΐνβ, τος Βα8 ἐμ6 βρϑοῖδὶ τηϑαπίηρ οὗ 

ι υἱοοῖ ποπιθῃ "τι ροίέδίαίεηι εἰ υἱγέμέεπι δἰϊαυϊὰ ἀρϑμάϊ, οἵ ρογῆηι- 

Θῃάϊ ἀοῃοῖοι ; πο ἰδίηθῃ ΤΩΘΙΏΪΏ1, ΠοΟπιθῃ ὭΣΤ ἴῃ ρα; ἀπαῦδπὶ ἴῃ 
δου ρίαγα υἱγέδ, ροίδείαίεπι οἰ νἱτι αὔθτι β'ρπίποαγο, 5. δοληιδαί, 
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Θ80806 ὃγ ἢϊσιι. Βν 6 οιηρίουμηθηὶ οὗ Ὀοϊἢ ννογ 8 {116 βαπίθηςθ 
18 ΓΟ πάἀογθα τηοσα εἸωρἢδίϊο.--- Οἡ 1Π6 1.86 οἵ [Π6 ᾿πῆπι|ῖῖνθ ὙΝυτν 

866 διραία 1,ΘὨΓΌ. ὃ 288, ἀ.---ΟΟἸπράΓο αἾβο ν. 29 ντἢ ν. 28. 
γν. 24--217. Αἴδοῦ [πὸ θη γῆο σϑηΐ οα οὗ Αἱ ἴο Ὀα[116 μδά 

411 θδϑη Κι} |64, 16 Βγϑθ 168 γοίασηθα ἴο {116 ἴοννῃ, δηά Κἰ]]οὰ 
ἴΠ086 οὗ ἴπ6 ἸῃῃδὈϊαπ 5 ν ῃ0 δα τοπιαϊπθα θθ μά. ΕῸΓΣ «οβιιυᾶ 
αἀϊά ποῦ ἄγαν Ὀϑοῖς ἔπ μαηα, ἢ ν ἢ] 6}} ἢθ Δα δἰγείοῃοα ουΐ ἢ]8 
ΒΡΘδσ, ἈΠῸ [16 θη πδὰ Ὀόθη [ΠΥ ὀχθοιῖθα οἡ 8ἃ}} [Π6 πῃ 801- 
ἰΔηἴ8 οὗ ΑΙ. Οηϊγ [Π6 ολί{16 ἀπα {{π|π6 8ρ01] οὗ {Π|6 ὕογνῃ τ γα ρσίνοη 
ἋΡ 88 ὈΟΟΙΥ ἴο ἴδ νἱοῖογϑ.----Ὗ 24, ΓΤΩΞ ἦπ ἐλε Ποία 18 μἱαοθὰ 

1η ΔΙΠΓ ἢ 6515 ἴο ἐλ ἐοίστι. ἽΞΤΩΞ 18 ΧΡ  πδίουυ οὗ ΓΞ ἰο 

ΨΠΙΟἢ 10 βίδη 8 1 ἀρροβίἴοη ; (οι ἐς ευἱϊαφγηιο88 νὶὰ. ν. ; 15). 
ὈΓΥ ἽΝ ὕβαὰθ δα Δοβοϊ αὐ]Ἱοπθῖα ΘογΠι, ἵ. 6. ᾿γόγβιι5 ((Ο 68θηἴι8). 

- Ὅὴ 16 Ῥίβκα, ἴῃ π6 τ] 4416 οὗἨ {116 νϑύβθ, 8366 {Π6 ὑϑι δ ΚΒ δ 
οἤδΡ. ἵν. 1.- Ν᾽ Ἴ3» απά ἰλον 8πιοίθ ἐξ (16 ἴον Π), . 6.) ““ 4}} 

ἴΠ6 ἀπναυῖκο ἱπμδυϊταηΐθ ννῃο τοῦθ Ἰοα ΘΠ πά, [6 οἷά πηθῃ, 

[Π6 νοπΊθη, 8πα {116 οἰ] άγθη. (ὦ). ἢ. Μιολαοῖιδ).----ΟἹ ὙΠ Ὁ» 

866 ΟἢΔΡ. ΥἹ. 21.--͵ΟῬὟ, 25, Αἰΐ ἰλαὶ ζοἰΐ οπ ἐδαΐ ἄαν, δοίμ δῇ πι6η 
απὰ τσοπιόη, τοῦ ἱιοοῖτο ἱποιβαπά, αἰΐ ἐἠα ροορίο οὔ Α΄. ἙΎοΙι 
1815 10 15 ονϊἀθηὶ (Παὲ {π6 ψ Πο]6 οἵὗἨ 1Π6 ρορυ]αίίοη οὗ ΑἹ ἀϊὰά ποῖ 
δχοροά 12,000 θη. Απά ἴῃογὰ 18 1.8 48 1116 στουπά ἴον [ἢ 6 
Θχρ δηδίίου σίνθη Ὀγ .“})2αβἴϊμ8, τ[ῃΠαὶ [06 12,000 τπηργοὶν σοίδυβ ἴο 
1ῃοδο νὶιο σοιηϑῖηθα ὑθῃϊηά ἴῃ {Π|6 ἴονγῃ, 88 ἴοσῦ (ῃδι οὗ 5. ϑολτηνϊαΐ, 
ὙΠῸ 1Ππ0] 468 1η τπᾶὶ ΠΌΠΊΌΘΙ ΟὨΪΥ {086 ἢΟ νγοσα δησαρθα ἴῃ 
{||Ὲ Ὀ411|6. Τὴ ρῇγαβθ ὙΠ ὙΏ 5 Ὁ3 σδηποῦ ὑθ Δἀἀαπορά ἴῃ 

Βιρρογῦ οὗἁ δολτηϊα δ᾽ ορ! πίη, ὯοΣ ὙΣΓ ΝΣ, ΠΙΘ8ἢ8 ἐμὸ ΡΘΟΡΙΘ οὗ 
ΑἹ, 1Π6 ᾿πΠ Δ ] τα πῖ8. σοηΘΓΑΪ]γ.---ἾὟ, 20 γτοίθυβ ὰ8 Ὅδοῖκ ἴο ν. 18. 
ΤῊΒ οἱαναιίοη οὐ 1μ8 βρθᾶγ 88 {86 βίρῃδὶ ἴο 1116 18γαβὶθ8 [0 
σοπηΘηςο {110 αἰίδοῖκ, δη ἃ {Ππογοίοσο ὁ οϑσα αἰ ποῖ ἄγαν ὕᾶςΚ 
8 Βαμα {1 116 Αἴτοϑ ννόσὸ ποῖ ΟὨΪΥ σοηαιθγθά, ὰλ ἀαδίτογοα, 

8πὰ {π8 {Π6 ἀοβῖρῃ οὗ ἴπ6 Θχρϑαϊ!οη ννὰ8 {Ὰ ΠΥ ΔΟσοΙ} 15Π6α. 
Ἧς ἢινά {Π6 βᾶτπθ ουϑίοιη δ οηρσβὶ ΟὔΠΟΡ ΠδίϊοπΒ οὗἁ δηιααϊγ, οὗ 
ποῦ Ἰονγοσησ [6 βση4] οὗἨ ννασ, 11} 7Ὁ516 ὀπραροιηθηΐ ννὰ8 δ δῇ 
οθα. (ΟΚ Ζύρδιιϑ ἀθ τι 111. σοιη. ]. ᾿ν. ἀ14]. 12, ἀπά Ζίοβοπηιἐθτ' 
αηα Μαιιγον οὴ ν. 18.ἷ--- ΕΟΥ ν. 27, βθ6 [06 γϑηλαυκβ οἡ ν. 2.) 

1 Ο. νον ἔεησεγζε (Ρ. 040) πιαϊπίδίηβ, ἐμαὶ ἃ πιυϑι1081 βόνγοῦ ἰδ μι. 
αἰγὶ υιοα ἰο 116 85:18] οὗἩ νναῦ, 78 88 1ο {π6 οἰονυδίζοη οὗ (89 Βδῃάδβ οὗ 
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Υν. 28, 29. Αἱ ἰα8ὲ {6 ἴοννῃ 1186] ννὰ5 θυσΐς ἀν, ἀπά τδά6 
ἰηἴο ἃ ρερϑῖυδὶ μθὰρ οἵ γα 8. [18 Κιπρ νγὰβ ἤϑδῆρσθα ὑρο ἃ 
βία κο ὑπ] {π6 δνοηΐηρ, γθη ἴῃ6 ὈΟΔΥ τνα8 ἔδκοη ἀονίη, {πγοννπ 
ἀονγῃ δὲ [π6 σαῖθ οὔ {πΠ6 ἴον, δὰ οονοῦϑα ψἹἢ ἃ σγοαὶ μθὰρ οὗ 
βίοῃ83.---Ὁ. 28. Α8. Αἱ νγὰ8 β6ὺ οἡ ἔγα δ 106 νϑσῪ ουϊβοί ΟΥ̓ [}16 
ΠλΘ 1η Δ 8} (ν. 19), ψ6 τηυϑὲ απ ἀογβίδηα ἢ Ιοχθ ἴο θδῃ 

τμαῖ ἴξ νγαβ Ὀυχηΐ ΘΠ ΠΓΟΪΥ ἄονῃ. ἌΑἀπά πιαίῖο ἰὶ ἱπίο α ρογπιαπθηὲ 
λέαρ οὔ τιυπβι ΑΒ νὰ τηϑοῖ νὰ Αἱ δϑαίη δου 1Π6 οαρινιν, 11 
ηοῦ ἴῃ 106 τηθ οἵ 5814) (866. οἴδρ. Υἱῖ. 2), ὈΡὴν ἈΡΡΘΑΙΒ ἴο 

ΙΏθδΠ ἤΟΓΘ ΠΙΘΓΟΙΥ ἃ ρουοα οὗἩ ἱπάϑῆπιῖϊο οχίθηϊ. Μοσϑουογ [ἢ6 
δ αἸοπα] οἰδιι86 ἐο ἐλὲδ αν σσου]ά μ6 βιιρογῆποιυ, ἰδ τον τηθαπὶ 
ἐυόγίαϑβίϊηρ. Εν ἀΘ.]Υ {Π6 Ηἰβιογίϑῃ τη γ ὶ υ ἰπ θη θα ἰο 88γ, ἐμαὶ 
1 [18 ἀἀγβ [6 ἤθᾶρ 51}}} οχ βίθα 88 ἃ πηθιλο 13] οἵ τῃ6 ἀδϑβιγαοιοη 
οὗ 1706 ἴον, ΜΠ ουΐ τη κίηρσ ΔΩ͂ Τοίθγοποθ ἰὼ πὸ αποβίοη, 
νΥ Ποῖον ἢ σοῦ ον σ 6 τοιμονοά. Απηά [Ὁ ἀο685 ποῖ [Ὁ]]ονν τόσα 
186 ΓΘᾶρρθάσγδῃςθ οἵ ΑἹ ἴῃ ἴῃ6 βυϊδβεααθηΐ ἰιἸδίογυ ὑΠδὺ {ΠΟ ΓΘΙΟΥΘ 

. [6 ἴοννῃ νν88 σϑα}]ῦ, ν ἢ1ο]ι 8 Ὀθοη [ΟΥτΥ]Υ Ὀαγτῦ ἄονη. ΤῊθΘ 
Τα 8 οὗἨἁ {Π|ὸ ἴοσμοσ ΑἹ τϊσῇῃῦ 58.1}} αν στϑιπαϊηθά, ἃπα ἃ ποὺν 
ὌΝ πᾶν ὕθθη Ὀ0Π ἡθᾶῦ ἴὯ6 8ροῦ ἢ [6 οἷά πᾶθθ. [0 
ἰγθαυθ} 7 ΠΆΡΡΘΙ8 ὑπαῦ ἃ ΠΟῪ ἴΟΥΠ ΥΙ868 1 ἴΠ6 ὙἹΟΪ ΠΥ οὗὨ ὁη6 
{πᾶ π88 θεθιῃ) ἀδβίσογϑι, ν]μουΐ ὑπ 6 σαϊῃβ οὗ [6 οἷά οῃθ Ὀεϊησ 
ΘΏΔΙΧΟΙΥ σοπιονθά. Ηθηοθ {Π|6γῸ 18 ἢ 8 Ὀ8ίΔ 1184] ΤΘΑΒΟῺ (ῸΣ 8ῃ 
ΔΥΌΙΓΑΓῪ ᾿Ἰταἰτ Π]οη οὗ [π6 τηθϑμὶπρ οὗ {6 νογὰ Ορὶν.--Υ͂. 29. 

ΤΙ Κίηρ οὗ ΑἹ ᾿ιὸ βαηροα (μα Ὠϊπὶ ἤδησθα) ἀροὴ {Π6 ἔγϑα (1116 
βίακθ ἀδϑίϊ θα ἴον τπᾶῦ ρα ΓΡΟΒ6) [1}} {16 ὀνθηαάθ. 16 ᾿πβίσυς- 
ἤοηϑ οοηϊαϊημοα ἴῃ 6 ἰὰνν σιῖ τοΐθγθιιοθ ἴὸ {18 ρα ΙΒ πιθηϊ 
(θ δι. χχὶ. 22, 864.}),) ὑγϑῦδ {Ππ|Ὁ [Π6 ΟΥ̓ Π.1Π4] Βῃοα ἃ ποῖ Ὀ6 βαησοά 
αἰϊνο, Ὀαῦ {παὶ αἴοσ Πα μιδὰ θδθϑη ραΐ ἴο ἀφαίῃ ἢ15 ὈΟΑΥ 8βουϊα ὈΘ6 
ΠΑ σΘα ροη ἃ ἴἴ66. [Ιζ ννὰ8 οἡΪῃ ἴο τοπιαὶη {Ππογο ἀυσηρ 1Π6 
ἄδυ, δηὰ ὑθίοσθ πρὶ οαηθ ὁ Ψγὰ8 ἰοὸ 6 ἴδκοπ ἄοννπ δηὰ 
θυγοα. 18 νὰ8 {Π6 σου γ86. ρυγβαθαὰ ἢ τοίθσθμοθ ἴο {116 
κΚιὴρσ οἵ ΑἹ; δ βαπβοῦ πὸ Ὀοάγ νγὰ8 ἤδκθη ἄοννῃ ἴστουῃ {ἢ 6 βίδο, 
{Προ ἢ ἀἄονν 1η8146. ἴΠ6 σαῖθ οὗ {πΠ6 ἴον, δηά, κα [Π6 Ὀοάγ οὗ 

Αοἶδι (ομαρ. νἱϊ. 20), οονεγϑά νυ ῖεἢ ἃ ἰῦρθ μθὰρ οὗ βίοῃβϑ. 

Μοβϑθ ἰὴ ἴθ Ψδν ἀραϊηβδὺ (86 Αια] κἰ168, πὰ ἐπογοίογθ ἢ σοθοίβ τ 5 
88 ΔΠ ἱποορταουβ οἰεμηθηῦ Ἰπίγοπορά ὈΥ {16 ψντῖῖοσ. ΤΊ]16 Ἱποοηρτιοιυ 
δἰθιηθηῖ, δοινθνον, ἰ8 Ἰηἰτοἀυοοα ὃγ υ. Ζέησεγζα Ὠἰτηβοὶῦ; [Ὁ {Π6γ6 ἴβ 
ποι πίηρ᾽ οὗ {86 Κιπά ἰπ (1160 παγγδίῖνο. 
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γν. 80---ὃὁὅ. 4.5 βοοῃ 88 Αἱ τνᾶ8 ἴδκϑῃ, οϑῆπα ψϑηΐ τὰ 1ῃ6 
γγθ016 οὗὨἨ 1ῃ6 ρϑορὶε ἴο ἴῃθ τηουηίαϊη8 Εἶδα] ἀπά (ἀοεϊζίι, δά 
ΠΟΙ σατο ουὖὐ [ἢ6 1ηδὐγιιοοη8 οὗὁἨ Μοβϑβϑ, {Ππ4ὃὲΡ ΔἴἾΘΣ ογοββίηρ 
{πὸ Φοζάδη πα βΒῃου]α 8βοῖῦ ἂρ οὐ Μουπὶ Εἰ] δίοπϑβ οονογϑὰ ψῖἢ 
Ρ  αἰβίοσ, δὰ 1ηβοῦῖδο {86 ἰανν ὍΡΟΙ {Π|6π|, ἀπα {παὶ ἢ 5]ιου]α 4180 

αγθοῦ 8ῃ ἃἰΐαν ἴπογθ, δπα οὔδσ Ὀυγη -ΟΥτῖπσβ ἀπ ὰ ΓΠΔ}Κ-οἴἴθυϊηρ8 
[Πόῦθοῦ, (οι. χχυῖϊ. 2--8.) 

ΤἼ6 δοοουηΐ οὗὨ 1118 νυ 016 ὑγϑηβαοῦοι 848 ὈΘθη ρσοπουπορά 
ΌΥ τηοάθσῃ οὐ ἶο8, 6.0. Δἴογψον (ἴῃ Αἀπιπιοπ᾿β δπὰ ΜΒοριλοία ̓ 8 Ἰζτλι. 
“ουχη. 11. Ρ. 8568 864.), Πογισογάοπ (αἴ βαρ. Ρ. 105 544.), Ζαιι}6᾽ 
δηἀ Ποδοπηνζϊον (ἴῃ ὉΠΘῚΡ ΘΟΓΩΠΘΠΓΔΙῪ ΟἹ ἴΠ6 ρᾶ558ρ6), ας 
(αὐ 8}. Ρ. 142) δηὰ υ. ζιοησογῖο (Ρ. 041), ἴο δ6 ἃ ᾿ἰαῖδὺ 1πίθυ- 
Ροϊαἴίοη. Βαῖῦ {Π6 ἀὐρυτηθηΐβ Ὀγουρῇί ἰογνναγὰ 1ῃ βαρροῦῖ οἱὗἉ {}}18 
ΔΙΘ 80 ΘΧΙΤΘΙΔΘΙΥ Ἰγϑὰκ δηα ᾿ἸηϑιυΗΕ]οϊοηΐ, [μας ὄνθὴ 126 ἤρίί6 ἵπι 
(16 βίχίῃ δἀϊίοῃ οὗ ἢ18 Ἰηϊγοα ποΐίοη, δἴζοσ στορϑδῦϊην 815 ΤΌΓΙΊΟΥ 
ἀουθίδ, ἔΆ 68 ἀὐνᾶν δἱΪ ΠΡ ἴοσοθ, ΌῪ βαγίπρ : “Κ θὰ ἰοῦ 4]], {118 

ΡΆΒ5ΔΡῈ 15 80 {ΠΟΧΟΌσ ΪΥ ἴῃ {Π|6 81}16 οὗ [Π6 δαΐμποτ, {πᾶ 1Ὁ σἀηποῖ 
μὲ γερδγαθα 88 8 ᾿αΐθσ 1 ογροϊδίίοη.᾽ Τηθ τηδίη δγραυϊμθηΐ 18 
ἐμαὶ δαάυςοα Ὀγ δοψον, νὶΖ..) ὑῃδι {Π|0 ρᾶγασγαρῇ 18 ἂὖ ναγδ 06 
ΜΠ 186 τοϑὺ οὗ Π86 δἰβίοσν, δοσογάϊηρ' ἴοὸ νῃ] ἢ Φόβῆυδ μδὰ ποὶ 
γοῦ ριοςθοάθά ἴοὸ Μουῃΐ (σογζίπι.Ό ΨᾺ Ζοπσογῖθ ο68 ΓΟ Σ 
(Ρ. 642), πὰ 8808: “δεΐοσγθ ὑπ ἢγβϑὲ ραγυτοπ οὗὨ {16 ᾿απὰ (6 

1βγδ} 68 ῃδΔα ποὺ δάναποθα ΠΘΑΥΙΪΥ 80 ἔᾺΓ ἰουγαγαβ [6 πογίῃ ; [ὉΓ . 
10 156 ϑυἹαθηΐ ἔγοιῃ σχ. 41 [πδὶ πο Ὺ Πδά ΟὨ]ΥῪ σϑδοῆθά τῃ6 σουηίγΥ 
οἵ ΕἸΌοοη, ἴπ6 δοίμα] ({) ᾿ἰπιῖδ οὗἨ 1π6 ξαγιμοβὲ ὀχρϑαϊοπ, (οἢ Δ. 
χ. 10.) “Ἡδυονηϊοῖ ᾿ιὰ8 οἰ ΑυἿΥ Θχροβθα {Π|6 Ἰποουτθοῖπ688 οὗ [Π18 
δβϑουιίοη (Εἶπη]. 1. 1. Ρ. 17), ΌΥ 5ῃονίηρ {μὲ ἘΠ04] δπὰ Ὁ δυϊζί τη 
ΟΙΘ ΟἿΪΥ δου ἔνθ τη ]]65 αἰδβίδην ἴτγοχ ΑἹ; δηά 88 {Π6 
ΠΙΒΌΟΣΥ 8[α 68 ἰπαὶ «οϑῆπδ π8ἀ Αἰγθαὰγ ὕθθη οἡ [Π6 ποτῖ οὗ ΑἹ, 
{Π6γὸ 18 ποι ῃηρ ἴο ργδνθηῦ οἂν βαρροδβίηρ {πᾶ 16 δἸαγιη οχοϊ θὰ 
ὈΥ 116 ἴαΐθ οὗ “Ψεγῖομο δηὰ Αἱ δηδυϊθα εἶπ ἴο σὸ {πι8 τηυοὶ 
[ποῦ ἴο 16 ποῦ νιδουΐν ορμροϑιύίοη. (ΟΥ̓ Κοπὶρ 1. Ρ. 29 
804.) Τῆθ οδ]θοίοη ἴο {π8 δοοοαηΐ, Πονθυϑῦ, [4118 σου ρ] ον 
ἴο π6 στουπά, ἔτοπλ {πὸ ἴαος {π8ὺ 1Π6 βϑαϊηρίϊομβ, Ἀρομ ἡ] οἷ 
10 15 ἰουπαρά, γῇ ἃ] ορσοίμοῦ ουσοηθουῦ9. Κ΄ Ζωοησονῖο, ἴοσ ὁχ- 
ΔΙΆΡΪ6, Ἀ58. 168 Ιου Δα ΠΟΥ ἐΥ ὑπᾶῦ {Π1|6 ΘΧροαϊοη ἀραὶηϑὲ τΠ6 
Οὐδηδδηῖῖθβ οὗ 1Π6 πους (εἶαρ. χὶ.) νυᾶ8 ποῦ πάογίακϑη {}}} αἴἶον 
[86 ἤγχδι ραγι οι οἵ [Π6 Ἰδπ, ἀπ {πϑγοίοσθ “)οϑῆυα ἀϊά ποὶ 
δἄάνδηςς ἴδγίποῦ ἔπαη ΕἸθοοη. : Ἐυλ! νυ πἀπίουπαορά 18 ἔΠ6 ΟΥΠΟΥ 
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Βα ΡΡοβιοη, ἀροη ἡ ΒΙΟἢ 1116 ΟὈ]οοίίοη γαβίβ, ν]Ζ.) {πᾶξ τῃ6 ΟἹἸσαὶ, 
ἴο ΜΏΙΟΒ « οϑῆυδ ργοςθθάθα αἴἶνγ [πΠ6 σαρίαγα οὗ ΑἹ, ννᾶβ {Π6 ρ]δοθ 
οὗ 1118 ἔγβϑί ϑῃοδιηρπιθηΐ ἰὴ [Π6 γν4]]6 Υ οἵ ΖΦογάδῃ οὐ {Π6 ϑαϑβὶ οὗ 

«4 6γῖσῃο, ἀπά [Πδὲ Ὁ νγὰ8 {}Ππ|ὸν ἔμπας τῃ6 ΟἸΡΘΟΠ 658 σαῖηα ἰο [15 
οΔπ|ρ. Βαΐ [18 18 χαϊΐα ἃ πηϊϑίακα; [16 ΕἸρσαὶ, ἰὼ Ὑν ΐοἢ ᾿γ6 
Βπά 1116 σατὰρ οὗ {Π6 18γ86}168 Δί υ οἤδρ. Υἱ11.) ἃ8. νι 584} ΒΠΟῪ 
δὶ οἶαρ. 1χ. θ, 15 ἴῃ {π6 ποὶσῃθουγ]οοά οὗὨ 51 θῖα, οὐ ἔπ βροῖ 
οσουρίοα ὈγῪ ἴπ6 πιοάθγτῃ νἱϊΐαρσα οὗ «}1}}}4, ἴο 116 νγοϑὲ οἵ 
51}}}} (Βοῖ}6}). Μογθονϑῦ, ΑἹ 1561 π88 ῃιΠογίο Ὀθθη βουρῃῖ 
ἴοο ἔᾶσ ἴο [86 βοαῖϊῃ. Βιυιΐ 161 ννα8 βιϊυδίθα ἡ οτα Τσαυβ Αγὰ 
ὨΟΥ͂ 8:88, “ο8ὰ8 νου ἀ οὔΪγ Ὀ6 ἀρουΐ {πὶγίθθη τ1]68 ἔΟὴὶ 
(ὐοείζιῃ ; 8πα ἢθ οου]ὰ οογίδιη]ν δάνϑῃοθ 830 τηθοὶὶ (Δ ΠΟΥ 1 ἢ- 
ουύ {πΠ6 Ἰοαδὲ ἔβα οὗ Ὀθϊηρ αἰἰδοϊκοα ΟΥ̓ {π6 Οὐδ πμδμη 68, ΠΟ γ ΓΘ 
δρδῖη δἰϑυτηρα δἱ ἴΠ6 οοπασοβὺ οὗ Αἱ, ἀπά δοιὰ α8οὸ ἀπάογίαϊθ 
1}ι6 βοίρτηῃ ῥτοιμ αἱ σαίίοῃ οὗ [6 ἰανν 'π {116 τη ποῦ Θη]οϊ θα ὉΥ 
Μόοβοβ. ἴῃ {118 τοβϑρϑοί 10 ψγου]ὰ πηδίζον 116 ἡγοῦ. 6 ῥτο- 
οοοάρθα ἜΠΟΣ ᾿τηθαϊδίθ Υ αῇοσ [η6 ἀσβίγαοιίοη οὗ ΑἹ, οΣ 
ΜΙ οίδος ἢ6 ἔγβι πηδσο δα προ Βοῖπ6] ἀπά ἴοοῖκ {Π}8 ἴονν, νυ Π 056 
᾿ΠΠΔὈϊ Δη8 πα ἐτ]οα ἴο βϑιισσοὺγῦ 1Π6 Α1168, αὰ ΤΠ6η δἀναπορα ἴο 
αἸ]ρα], ἴον {Π|ὸ βακο οὗ τηδκίηρ 10 716 Ὀά486 οὗ ξαϊαγο ορθγδοῃϑβ, 
Ὀοίογο ργοοθθαϊηρ ἴο ΕΑ] δπὰ (ἀογίΖιπι.Ό ΤΠΘΓΘ 18 ἃπούΠοΣ ροϊηΐ 
ὍΡΟΠ ἩΒΙΟΝ Μαιγον Δ γ8 8ῖγ688, πδιηοὶγ, [πὶ “ΚΠ 6 ραββαρα σομ- 
ἸΏΘΏ(68 ὙΠ γ.») 1 ἘΠ 6 ΒΆΤΩΘ ΤΊΔΠΠΟΙ ἃ8 [ἢ6 ᾿ΠἰΘΡΡοΪαἴθα βθοί!οη, 

Ποαΐ. ἱν. 41--48. Βαϊ ἴο ἰουπα δὴ διραᾳπιθηΐ ἀροη [18 ρ48- 
ΒᾶρΘ 8 ἃ ΓΘ ροίίἑϊο ργὶποὶρὶϊ, ΠΟΥ 18. ὕπθγα ἴῃ ἕδος {π6 Ἰθδϑί 
ἰουπάδιϊοη ἴοΥ {86 458 θη, τηδάθ ὮΥ ΟἴΠΟΣ ΟΥἹ ο8 πα δἀάιϊιορα 
ἴῃ Βαρροτΐ οὗ ὑπεὶν ἔγαστηθηΐ ΠΥρΟΙ 6818, {παῦ ΘΥΘΓῪ ρΑγΆρσταΡῃ 
σοιπτηθηοίηρ ὙΠ Ἐν» πα [Ὁ] ονγοα ὈΥῪ δὴ ᾿πηρογίβοι 15. οἰ ΠΟΥ ἃ 

ἔταρτωθηΐ ΟΣ 8 ἱπίθροϊδίοι ; 0 {Π18 ραγῦϊο 1615 ΠῚ νΟΓΒ8}}Υ Θῃι- 
ρἰογοά, ν θη τΠ6 Πἰβίουϑη ᾿πίγοά 68 ΘΟ ΠΙρουΔἤΘΟυ 8 Θν απ ίβ, 
ΜΘ ἢ ἀο ποῖ ΠΑΓΓΥῪ ἴδ6 δοίίοη ἰογννασά ; 1π Οἵ Π6Γ ννοσάβ,  ΘΉΘΥΟΣ 
.6 ἀἰνοσίβ 8 αἰὐθπίοη ἔτοπὶ ἴΠ6 ᾿ἰἰδίουιοαὶ οσάοσ οὗ δυθηΐβ, δηΐ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἀθβοσῖθ68 ῬΑΥΠΟΌΪΑΓ ΟἸΓΟυΙηΒίΆΠΟΟΒ ἃ8 ΠΟΥ ΟσουχΓοα δ 
16 πιο, ψπουΐ τοραγὰ ἰο {ΠΕΣ σΘοππϑοίίοη νν]τ δὴν οἴδογ. [π| 
{6 βγϑέ οἰαββ νγα Βῃου)ὰ ρας Εχ. χν. 1 δηὰ χχὶ, 17, Π ΘΓ τν6 
ἤπαά βοῃρβ ᾿ηἰτοάπορα ἴῃ {Π6 σοΌΓ86 οὗ {Π6 ΠΙβίοσυ, ἃ5 ΠῸῪ ΜΘ ΓΘ 
δΆΠρ ΟΥ̓ {110 ΒΓ 6} 1168 αἴθοσ [ἢ 6 δνθηῖϑ ὀσουσγοά, δηα «ο8]). χ. 12, 
ὙΠΘΓΘ ἃ ραϑϑαρα οι 8η οἷά Βοὸὺκ οὗ ϑοῃρβ 'ἰ8 χαοίοα 1 σομῇτ- 
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τηδίοη οὗ [Π6 τηΐγαοὶο, ψ οἢ 18 {6 γο ἀθβου θα. ὙΠ δοοοηά 
οἶαβ8β σοι γῖϑεϑ [ῃ6 ρϑββᾶρα Ὀθίοσβ ιτ18, ἀπά αἰ8ο οβδρ. χχὶϊ. 1 ; 
εαϊ. ἴν. 41; 1 Κίηρβ 1}. 16, ν}. 1, χ. 11, 34, χὶ. 7, χνὶ. 21; 
2 Κιῃρβ ν|}1. 22, χὶϊ. 18, χν. 16, χνὶ. ὅ. π᾿ 411 ἔπιθ8θ ραββᾶσαδ 
ἮΝ 8 [Ὁ]Ποννθα Ὀγ 1η6 ἔαῖατο οὐ {Ππ6 ἱπηρογίδοϊ, ἀδβογίράνο οὗ 

ἐἶλη δνοπὲ δ5 ἰδ οοοαγγοὰ ἰπ Ραϑί εἶπ." “Ἅ Εὸν ννῆθῃ ΔΩΥ 8 π|ρ]9 
δυθηΐ οἵ ραϑὲ ἀδγβ 88 ἴο Ὀ6 ἀθβου θα ἴῃ ἃ βρι γι θα παγγδίνθ, 
[Π6 ΓΙΟΥ͂ ΤΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ ἢ} π|561} ἴο 06 βίδηπάϊῃηρ ὁπ βοπιθ ροϊηϊ 
ἴγοπι ὙΠ] Οἢ Ὧ6 νἴθννβ 1Ὁ ἴῃ 118 δούιι8] Οσσι ΓΘ ΠΟΘ, Δα 88 ἴῃ ἱπιδρ]- 

ΠΑΙΙΟΠ ἢθ 8668 [Ὁ ρ888 ὈΘΙΌΓΘ ἢ]Πὶ 88 ἢ6 νυυ 68, Π6 σϑῇ α]50 ἐγδηβροσί 
τΠ6 γτϑδάον ἰο {Π6 ροτοά ἴῃ τυ πὶ οἢ 11 οσουγγοα." (ἘΠ ισαϊά 1,ΘὨγὈαΟ ἢ 
Ρ- 2608.) 1μαβϊγ, ΜΜίαιιγ67᾽ ΟΌΒΘγνϑβ {Π|ὲ οἶναρ. 'Χ. [Ὁ]]ονν8 ΤᾺΣ ΠΟΓΘ 
δίχα! 'γ ἀΡΟοη οἢ 0. ν1}}. 29 {πΠᾶπ ἀροη νυ. 88 ; ἀη4, ἴθ ἔδοῖ, γγ6 
Βηαὰ {Π|8 ράγαρταρὶ ἴῃ {|| Ν᾽ ἀί!ςδη Οοὰ. οὗὨἩ {π6 17.Χ Χ, ̓ ἰπβογίθα 
Ὀούννθθη [Π6 βθοοηὰ δηὰ {ΠΣ συϑῦβοβ οὐ 1πηΠ6 Ὡθχὲ οἱιδρίοσ. [1 
ἄοεβ8 ποῖ [Ὁ]]ονν, ἤόννονοῦ, ἔτοιῃ {Π|8. [Παΐ [Ὁ ῃΔ4 πὸ χϑά μΐἴδοα ἰπ 

{6 ἰοχὲ δὴ τπδξ ἘΓΔΠΒ] ΠΟ. ννὰ5 πιὰ ἄθ. [0 18 Πλ ΓΘ δμού Ὁ 
Θχϑαρίο οἵ [Π6 ΔΙΌΙΓΑΓΥ͂ ΤΊ ΠΠΘΡ 1η ὙΠΟ Π6 ὑγδηϑ᾽ίοσβ τη8 49 
ΓΔ. ΒΡ Β  Π10Π85 ἰπ {πὸ ἰθχὺ ἴο βυϊ {Π6ὶΓ οὐνῃ ἰαδίθ. ΤῊΘ ραυθ ον 
βιιδ]θοῖ οὗ [Ππ6 ρᾶγασγαρ σοηίδῃβ ἴῃ 1561} ἃ Βα ποῖοπέ Ἔχρίδπδίίοη 
οὔ 1π6 ἢγβι ροϊηΐ δἀάπςαα. 

ΟὈ͵]θεοῦοηβ ἴᾶνθ Ὀθθὴ Ὀτοαρ]ε ἀραίπϑι [Π|6 ΟΓ 1], 838. νν6}]} 
85 {π6 δυξῃθηιοῖν οὗὁἨ {πΠ0 γὙϑῦβθ8 Ὀθίοσα 8, θὰ οα [ἢ6 πιοβῖ 
ἰτἰν]α] στουηάβ. Κι. Ζοησοτῖο, ἴου Θχϑηρ]ο (Ρ. 042), τϑἔαβοβ ἴὸ 
ϑοσαρὶ ὑμοῖη 88 ἢ: βίου δ! ν ὑσαθ, Ὀθαϑ86 “ΠΟΥ ῬΓΘΟΒΆΡΡροΟΒΘ [Π6 

οχίβίοποθ οἵ Πϑυϊογοποιηυ, ἡ ἱο ἢ 6] Οη ΡΒ ἴο ἃ ἰαῖδν ρογὶοά, δηά 
ἴπ6 δνθηΐ ἀθβουιθοα 18 θυ θη ΕΥ̓ ᾿πθη θὰ 8ἃ8 ἃ ρᾶγα]]6] ἰὸ ἢ6 
βϑουῆςο οβεγθα ννηθη 1Ππ6 σονθηδηΐ ννα8 τη846 οἢ 5'1ηδ]. Βυΐ 
(6 δνθπὶ σϑοογάθὰ ἰθσθ Ὀθασβ ἴοο [1{{1|6 γθβθιη δποθ ἴο {{|6 
Βο θη δοσθρίδμοθ οὗ {πὸ ἰανν ὈῪ 1π6 οἰ] άγοη οὗ 15γ86], ἀπὰ 116 
8684] {πογοοῦ ὈΥ σονθηδηῦ βδουῆςοβ (χ. χχῖν. ὃ 8644.) ἴο  ὰ8 ἴο 
ΒρΡ6δΚ οὗ ἱπιϊταίίοπ ἢ ἴῃ ἔδοῖ, ἴῃ 6 σονϑπαηῦ 580} ἔς, {Π6 6Ββθη 14] 
ραγί οὗ [Π6 ἐγαπβϑδοίοῃ αἱ 51π8], 18 δ το σοῖο αοδθηΐ ἤθγθ. [0 18 
ἴσαθ {πὲ [Π6 Ρτοσθθαμρβ δῦ Ε")0α] ργθ- ΒΌρροβθ {116 οονϑιιδηΐ τηϑά 6 
αἴ 5΄η8],) 85 ΘΥ̓ΘΥΥ στοποναὶ οὗ [86 οονθηδηΐῦ ἱπρ]16α 118 ἢγϑί 
Θϑί δ} }5]θηΐ, Ὀαὺῦ 1118 ΓΘίδγΘΠοΘ ἴο [86 ρϑϑὺ ἰβ ὁπ οὗὨ [116 

Β: ΤΟ μοϑί ὑσοοίβ οὗ [ῃ6 νϑγδοὶυ οὔ π6 ν Πμοἷθ δοοοῦπῖ. Απά ἰπ [9 

ΒΆΠῚΘ ΨΆΥ [86 λοῖ τπὰὉ ΠΡ ΘΟ ΟΓΟΠΟΠΊΥ 5 ρΓΘ-Βαρροβθα, ν ἢ118ὲ {86 

Ρᾶϑβϑᾶσθ Ὀθίοσθ 5. ΠΔΟΓΟΙΪΥ ΠΙΡΠΠΟΙΒ {πὸ ὀχθουίοῃ οὗ 6 οὐμι- 
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τὴ δ} 45 οὗ Μόοβββ, ἃ5 [6 Υ δὰ οσοηΐαϊηθά ἴῃ Ὠοαΐ. ΧΧνἹ].) ΓΓΠΒ}|65 
ποῖ 8η δυγρυμηθηΐ ασαϊπϑ8ί, Ὀὰὺ ἀθοϊδῖνθ θυϊάθποθ ἐπ ῥαυοιν οὔ 1ἴ8 
{τ}. Ηδρποθ ἴΐ 18 ψ] ἢ ροτγίθοϊ αβίϊοα {Πα Παυογηϊοῖ (Ἐλη]. 
ἢ. 1, Ρ. 48) σομ 6 Π1Π5 ἃ8 “ΤᾺΣ ἴοο Πιαβίγ,᾽ {Π6 ᾿πδσθποθ ἀγάνη 
ὃν ΔΒιφοϊ ἴγοτῃ {118 ἀρτϑοιηθηῦ : {Π|4ὺ “ὁ [Π6 ἢἰβίογδῃ ἢ ρϑηποα 
ἴπ6 δοοοπηῖ οὗ {π6 ργθοθρίβ, 4830 ᾿πίθυρο]αιθα [Π6 ργθβθηΐ ἀθβοσὶρ- 
τοη οὗἉ ἐποῖν βα  Β]τηοηι," (οϑοπηνῶ ἰογ8 ῬΘρογῖ. 1. Ρ. 55), ἀπά 
ἴουπα8 Ὁροπ ὑπϑὶν ἀστθοπιθηΐ ἃ ροννυα] δγραμπηθηῦ ἴῃ ἔΆνΟΌΣ Οὗ 
[Π6 σγθα Ὁ] ΠΥ οὐ {π6 ργθβθηῦ ἢ ΒΊΟΥΎ ; [ῸΓ [Π6 δα ΠΟΥ 8 ΠΡῚΥ τ 68 
88 ΟἸ Θ᾽ “( γγῇο δά {086 ργθοθρίβ υἱν αἰ γ Ὀοίουθ ἢ18 ογθ8, δπὰ σὸ- 
ἴευτϑ ἴο ἔπθτη οἡ δοοουηΐ οὗ {Π6 οοιῃηρ[οίθπθββ ἢ νΠΙοἢ ὉΠΟῪ 
ΓΘ ΓΟοΟΓ θα. 

γν. 80, 81. Μουπὶ Ε04], ψ ἤογα «οϑῆπα δγθοιϊθά {116 αἰ ασ, γγα8 
διαί οα 1η6 πουίῃ οὐὗἨ ϑ΄'σῆθη), ορροβιία ἰο Μοαηὶ (ἀγ Ζίπι, 

ΨἘ10}} τγὰβ οἡ ἐπ βουτα 5146 οἵ {ῃ6 βαηθ ἴοσση Τ]ιθβθ πιοὰη- 
[81}}8 ΤΊ8θ Ὑ10} το ΚΥ ο1Ἐἔὀᾳαὸ ἰτηοβῦ ρουροπαἰςυ ]Υ]γ ἴο {Πη6 Ποὶρὶιὶ 
οἴαβουϊ 800 ἴδεξ οὴ ΘΥ̓ΟΥῪ 8146, ἔγοπῃ ἃ Ὀχοδὰ νου οὗ 8000 
Ῥ8668 ἰοῃνσ, δῃὰ ἔοι δ00 ἰο 1000 1} ν] ἢ, ἴῃ ΜὨϊοῆ [ἢ 6 οΟἷγ οὗ 
Ιοοπὶ (ΝΑ Ρ.] 08) ἰ8 Ὀπ10 (866 Ῥέπον ΕΥ̓. 1. ν. 4585, δπά 
Ποδίπβοα ᾿ϊ. Ρ. 96). Μοϑῖ οὗ 186 θυ ον {γάνϑ! ]ογ8 ἀθβου 6 
(οι ζίπι 88 γα Ὁ] πα ρῥἱοξιγοβαθθ, ΕἸΡθ4] οἢ 1Π6 σΟΠΙΓΑΙΎ 88 ἃ 
Ταρσρσοά ἀπα ὈαγΤΘη τη888 οἵ τοοκ (οἴ. Ῥέπον αὐ ΒΌρΓ4) ; Ὀυΐ 80- 
σογαϊηρ ἴο ἰοδίπβοη ἴῃ6 51:468 οἵ Ὀοΐ]1,) ἃ8 βθϑὴ ἴγοπι ἴῃ6 νδ᾽]6γ, 
ΔΙῸ ΘαΌΔΙΥ ]οαὶς πὰ Ὀάγγοπ, {Π6 οὐἷγ αἰδγεποθ δεῖπρ {πᾶ 
{Π6Γ6 15 8 83118]}} οἱοἷδ 1η {|| 5146 οὗἉ (ογ!Ζὶπι, ἑονγαγὰ 5 {Π6 τυϑϑίθυῃ 

6πὰ οὔ τΠ6 ΟΥ̓ οὗ Ναῦα]α8, τ Ἀϊοῖ 18. σου! ]Υ ἢ} οὗ βρυῖηρβ ἀπά 
ἴ1665β. ὙΠ (818 ὀχοθρεϊοι {Π6 πιοιηΐδι 8 τὰ ὑοΌἢ ὈΔΙΎΘΗ, 

ἢανὶπρ ΟὨΪΥ ἔνο οὐ [Πγ66 οἰἶἶνα ἰγθοβϑ βοδίζοσοα δρουΐ.--- Ἴ]16 Ὁ. 
οη Εθαὰὶ] σγαὰβ Ὀμ}]Ὲ, 85 Μοβθϑ δά οοπιτηαπάθα (Ποαΐ. χχν]!. ὅ 

866.), οὗὨ ὠπίηλινθά ἰ.6. ἈΠΉΘνΤΙ, βίο" 68, [πὶ δύγη ὉΣΞ. 8» “ οα ΒΙΟΣ 

πο τπᾶπ Π84 ἰδ ἀ ἀρ δηγ ἱγοη." ΤΠ τϑᾶβοῃ ον {ἰβ8 οοπιπιδπᾶ 
νγ88 ποῖ, “δι ἀπἤθνγη βἴοηθϑ 5{}}} τοῖϑ! ἢ [6 Βδη οι! ΠΥ οἵ παίαγο, 

1 ΤΏΘΓΘ 18 Π0 ὨθοθϑβϑίΥ πον ἰο ῥγόσο {π8ΐ {Π6 ταδαϊηρ' ἴῃ {86 βαπιᾶ- 
Υἰίδη Ραεπίδίδαοι, Ὠοαϊ. χχνὶϊ. 4, το 18 ἀοίοηἀοά ὮὈγ ᾿Κεπηίΐοοι!, δπὰ 
ὙὙΒ6ΓΟ {86 Δἰίαγ 18 βϑαϊά ἰο αν Ὀδοη θα ἀροη Μουπὶ (ἀογ Ζίτω, ἰβ ποὺ 
186 οτὶρ'π4] τοδαϊηρ, δαὶ δὴ δἰἰουβίύϊοι, δΥὈΙ ΓΑΥ]Ὺ πιδάθ ἴῃ ὑπὸ ἰοχὺ ἴὸ 
810 [ὴ6 ῥΘου τί 168. οὗ ἐπα ἰαΐοτ βδιπαγί απ υγοσβηΐρ, τ! ἢ τ 85 οδογοα 
ἀρου τπ8 πιοπηίαὶπ. ΟἿ, Ῥεγβολιέν ἀἰββαγὶ. ΡἘ1]. οχθρ. Ρ. 41 β44. δῃὰ 
Οὐἰεβοηπὲμα ἂἀθ Ῥεπίδε. Ξδιηατ. ᾿. 6]. 
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δηἀ ἃγθ ἐπογοουθ ποῦ βαϊζαα (ὉΓ {ΠῸ6Ὶ} ἸΙΟἷΥ ΡΌΓΡΟΒΘ," ἃ8 
ϑροποον (ἀ6 Ἰαρὶθ. Ηθθν. τὶ. 11. ς. 4, 2), Μαινον, Ποδοηπηχί ον, 
δηἀ οἴ 8 βϑιρροβο,; θαΐ ἐμαῦ ΘυθΎῪ αἰ οἵ {πΠ6 ἴγὰ 6 (σά οὐρῇϊ 
ῬΓΟΡΟΥΥ ἴο παν θθθη 0} οὗἁ δασί (Εχ. χχ. 24), ἀπά 1Γ ὄνϑὺ [{ 
ννὰ8 οοηδίγαοίο οὗἁὨ βίοπα (ἔχ. χχ. 256), τουρῇ ΠΠ ἢ 5.068 
ΘΓ 10 ὃὉθ οἴηρίογοά, ἐπαὺ Ὁ τηϊρηϊ τοίη θοῦ [ἢ 6 Δρρθαγδῃςθ 
8ἃπα πϑίυγα οἵ θαυ. “Ηδὰ {δ βίοπϑβὲ ὑθθῃ ἤοννη, {Π6Υ ποῦ ]Ἱὰ 
ποὺ ἴᾶνθ γργθβθηϊθα {Π6 θαγῦ], 1Π 118 Θἰθιη θη ΑΥῪ βίαίθ, δπὰ 
1Πογοίογθ πτου]ὰ ποῦ πᾶνα (α]}16α τῖτἢ οἰ ἢ Γ (ἢ6 τ θδπΙηρ ΟΥ̓ 1Π6 
6886} [14] πδίατο οὗ δὴ αἱίαγ." ὙΤῴᾧΠ6 δῖαν οἵ βϑδογι ῆςθ τηυδὺ ΡῈ οὗ 
ΘΑΤ ]},) ΟΥ δἱ ἰθαβδὺ πχαϑὲ γοίϑιη ἴπ6 Ἰοοῖς ἀπά πδίυγο οἵ δαγίῃ, 81Πη66 
ΘΥΘΓΥ͂ ὈΪΟΟΑΥ͂ 58Δου σα τνὰ8 ἰπηπιϑα Ἰαίοἷγ οοπηθοίθα τνἹ}ϊ βίη. δηὰ 
ἀθαῦῃ, Ὀγ νη ϊοῖ τδπ, {π6 ογθαίατο οὗ θαγίῃ, 18. Ὀγουρης ἴο ραγίῃ 
ἃσαϊη. (Ἃἀθη. 1]. 17---19. (οὗ, Βάλν ϑυ οἷ Κ 1. Ρ. 488, ἀπά τὴν 
ΜΟΥ ΘηΠΠ|64 : ἀον Τϑιηρθ] βδ]οπηοβ ἢ. 184).---᾿ὁ Απὰ {ον 
οἴεγοα {πούθοῦ Ὀυγηΐ οἴἴουϊηρβ ἀπίο ἴΠ6 Ἰωμογά, δηὰὶ βδογιβοθά 
Ῥθᾶςθ οἴογιηρβ,᾽ δβ Μοβοβ ἢδά οοτηιηδηάϑα (1) 6αζ,. χΧΥΙ]. 6, 864.) 

Δη4 45 Δα Ὀδθὴ ἄοπα Ὀοίοτα τνἤϑη ἴῃ6 σονθηδηΐ 88 τηδάοθ, (Εχ. 

Χχῖν. ὅ). Τὴ6 ἰγαηβδοίίοῃ, γθοογαθα ἤθ ΓΘ, τγα8 ἃ βοϊϑιῃ τα πονναὶ 
οὗ [π6 οσονοπϑηΐ, οἡ ψν]οἢ οσσδϑίοῃ ἴΠ 6 ρῬΡ600]6 6 ΓῈ ἀσϑῖη τϑοοη- 
οἸ]6ἃ ἴο {πὸ Ιωογὰ ὈΥ̓͂ πιθδῃ5 οὗὨ [Π6 Ὀωγηὶ οἴοσίην, ν Π1186 ὃν (ἢ 
Γοραδϑί, δϑϑοοίαίβα στὰ ἴΠ6 ἔμδηκ οἴογίησ (θοαΐ. χχνῖ!. 7), [86 
σοι ηίοη οὗ 118 σι (ἀοά, ἃ σοπιηαπῖοη ὈοΓΠ οὗ ἤουβ δηά 
[40 16, νγᾶ8 ΟἿδ6 Τη0Γ6 Γαβίογοά. 

Υ. 82. Το οονθηδηὶ οἵ [5786] τ ἢ «6 ῃονδῇ γοβίθα, πουσονοσ, 

ὭΡοη {π6 Ἰανν, μοι «6 ῃονδὴ ἢδα σίνοη ἴο ἢ18 ρθορὶθ, ὑπαὶ {ΠΥ 
τηϊρῆς ρογίογπι 8}} 118 υγογάβ, Ηθποθ ΘνΘΓΥ γοπονγαὶ οὐ {Π6 σονο- 
πϑηΐ Ἰηνοϊνοα ἃ τϑηοναὶ οὗ ἴπΠὸ αν. Απα {πογοίοσο Μοβθβ δὰ 
οοιητηδη θα ἰΠδΐ, ἃ5 8000 848 πον δηϊογοα {Π6 ῥγοπη86α ἰδπα, {πθ 

αν βιιοι ἃ ἴγ6 ἸῃβοΥ Ὁ6 4 ἀρομ δίομθβ ονου δὶ ἢ ρ]αἰβίου, δπάὰ 
1Πδὲ [Π6 ϑἴοπθβ βῃου]ὰ Ὀ6 βοῖ ἀροὴη Μουηὶ ΕΑ]; θα. χχνῖ!. 2 
--α ἀῃὰ 8... Τ]ιὸ δχϑουϊζίοη οὗ ε}}18 σοιητηδη 18 ἀσβοσι θοά ἤογΘ 
ν Ὀτγονγ. Οπἰγ {Π6 ρῥυἸποῖραὶ {πϊὴρ 185 πηθη!οηθα : “6 ἢ6 
νυ σοῖθ {Π6 ΓΘ ὌΡΟΙ ἴΠ6 δβίομϑϑ ἃ σορυ οὗ {πθ ἰαὶν οὗἨ Μοβοϑ ;᾽ [88 
Γοβί, νΊΖ.») ἔῃ βοίξησ ἀρ οὗ [Π6 βἴοῃοϑθ δηά ἴῃ Ἴσονοσίηρ οὗ ἡΠοτὰ 
ὙΡ]0}} Ρ] ἰβίθσ, Ὀθηρ ραββθὰ ονϑὺ 1π βί]θποθ, ϑῖποθ 1 ζ0]ονγθα ἃ 8 

1 ΟΥΠΟΥ γϑϑβοηβ, ΘαῦΔ ΠΥ ΔΥΌΪΓΑΥΥ δηἀ ππίουπαοα, δτθ τποηιοποαᾶ 
84 τοίαϊοά Ὀγ ϑρεποον 110. 11. 6. 1. (εἶ, Α]8οὸ Ζμυιαίμ5 ἄϊο 114 ΗΘ] ρΊ. 
Ρ. 3117, διὰ δα δι ϑυτηροὶ. 1. Ρ. 487. 844.) 



ΟΗΛΡΤΕΕ ΥΠΠ. 82. 228 

ἃ τηδίίοῦ οὗὁἨ σουγ80 [ῃδὲ {Π6 ῬΓΘΟΘΡΙβ οἵ Μοβαβ σγοσθ οδδυϑά ἴῃ 8} 
ΓοΒροοίϑ8.-- - ΤΠ ἀσβπιΐο ἀγίῖς]θ ἴῃ ὈΌΞΝΠ ὃν “ἀροῃ ἐΐό 8[οη68᾽ 

ΤΘΓΟΓΆ, 88 18 ΒΘΠΘΡΆΪΙΥ Δαπιἰ 64, ἴο (Π 8 5816 ὙγΟΓά8 ΘΜ ὃν 
ἴπ Πδαῖ. χχν!. 8, Δη4 8{}}} ΓαγῖΠοΣ Ὀδοῖ ἰο 1Π 6 βίοπϑϑ ϑροίζθῃ οὗ 
ἴη νν. 2---4 οὗ [6 831π16 σῃαρίοῦ, ρτονίηρ οἰθαυῪ {πῶ το ἅγ6 ποῖ 
ἴο υπάογβίαηα ὃΥ ὑποπὶ {π6 βίοπμθβ οἵ ἴΐ6 ἰδ, ἃ8 υοϑβορἦιιϑ 
(Δπὶ. ἴν. 8---44, ἀπά ν. 1---19), τὴ6 ϑυγίαο, δπὰ ἤἼαμγον Ἰιᾶνϑ 
ἄοπο, θαι {Π6 Ἰαγῦρα βἴοπϑϑ οονογθα τυ ρ] αἰ βίου, συ] ἢ ἡ ΓΟ βοῖ 

ὕροη Μουπὶ Εἶδα], ἱπ δἀαϊοη ἐο ἴθ ΑἸΐαγ, δηὰ ὑγοῦδῦὶν ΟΥ̓ ἐπ 6 
5146 οὗ 1; (οἴ, ΠΠοπσϑίσηδονῳ ΒΘ. 11. Ρ. 461 ποίο). Ὁ 15 

τοπάογοὰ ὈὉγ {πὸ ΙΧ απὰ μϊσαίο : Δευτερονόμιον, ᾿ϑεαΐθτοπο- 

τηϊατη, ὈΥ ἴΠ6 Οἠλαίάθο ἀπὰ ὅυγίαο ἘΡΆΡΙ ΉΡΕΣ δῶ, α εορΚ 

(εομηραγθ βίο 1]. 14), ταν α ἀμρίϊοαίθ. ΣῊ 18 864 ἴῃ {Π6 
ΒΆΠῚ6 86η86 ἴῃ Π6αῖΐ. ΧΥΪ!. 18.--- ϑ΄ϑνογαὶ οὔ ἴπ6 ᾿αῤῥίπϑ ἀπὰ Μπεοῆ. 
Βαιιπισανίθη (οὴ 16. χχν]!.) ΒΌρροβθ ἐἰιαΐ {Π6 ψ οἱ] οὗ ἴΠ6 δὰ 
νν 88 ΓΙ ΓΘ ὌΡΟῚ [Π6 Βἴοη68 ; βοπηθ ἱπαροιϊ, (Ὁ]οσίησ [Π6 Τα]- 
ταῦ 1818 (1η {Π6 ἱγαςῖ. ὅοία ο. 7), βρθδῖ οὗ ἴὲ 88 τυσυϊ θη πη 70 ἰδΔη- 

᾿ ραλροβ, ἐπα 41} [Π6 ρῬϑορ]δ οὗ [Π6 ϑαγίἢ παὶσῃϊ 6 40]6 ἴο γϑδα 1{. 
Μιολαεί8 (Μοβ. ΒΕ. 11. δ. 69) Θχρ]αΐπ8 1Ὁ ἃ8. τῃθδηὶηρ “' Θνουυ- 
{πῆρ ἴῃ ἴ[η6 ὕοοκΚ8 οὗ Μοβ68 {Π|πὲ ἢ)85 {116 οἰιαγαοίον οὗἉ ]ανν ; ὉῪ 
ὅνταν. πὰ (΄. α 1,αρίά6 1 ̓ ιΒ Βαρροβθα ἴο ᾶνθ Ὀθθὴ "ἦπθ ψοἱο οὗ 
Βα ΘΓΌΠΟΙΗΥ ; ὈΥ Θεό. Μὸαπηβίον, Οἰαγίμδ, ἀπνὰ ϑίδιαοὶ ( ουϊο- 
ΒΌΠρΡΘΠ ρον ἀ. αἰ 681]. ΤΉΘοΪ. 8. 452) δῇ οχίγαοί ἴτοπιὶ {Π6 Ἰανν, 

ἴο ψαῖ οχίθηϊ 1ΐ 18 ἱπη ρο881016 ἰο ἀοίδυτηΐπθ ; ὈῪ Οὐ γοίζιι5, ΚΚοπηΐ- 
κοί, Εἴα886 “τὸ Ἰθδοδίορτιο 848 {8 θβ86ῃης6 οὗἉ [π6 γγυῆο]6 ἰανν ; ὈῪ 
7εἷπᾳ (αἴ βαρ. Ρ. 106), Μαδῖιδ, Μαινον, Πἰοδεηην ἦν, ἃν ἃ τηΔΥ 
οἴ σβ, “Κ {Ππ6 σαΓ868 δηα δ] βϑίησβ σοπίδὶ 66 ἱπ Ποαϊΐ. χχνὶϊ, ; δηά 
ὈΥ Μαίον δῃὰ Ποησϑίσηογτσ (αἴ ΒΌΡΓΑ), “ ἴΠ6 80-04]}16ἀ βοοοπὰ 
Ἰανν," νἱΖ., 1η6 βϑοίίοῃ ἔγοτη δα. ἱν. 44 ἰο χχυϊ. 190. Βοΐνϑθη 

{Ππ686 ΘχρΙ ΔηΔΉ ἢ 9 ὁ 185 ποῦ 80 ΘΆΒΥ τηδίϊζοῦ [0 τᾶ Κ6 ἃ Ἵἤοῖςθ. 
ΤῊΘ σΠ0]6 οὔ [π6 7ΖΠογαΐ οαπποῦ [ῸὉΓ ἃ πηοπιθηΐ 6 ἐπουρσὨΐ οὗ 118 
οχίθηϊ δεΐησ [Γ ἴοο στοαὶ ἔογ ἰὅ ἴο παν Ὀθθῆ 411 συιτθη ὑροη 
βίοῃμϑϑ, ἤούγονοῦ ἰασρο {Π6Ὺ τϊσῃϊ ἤν θθθη. Οἡ ἴδ οἶμοΥ 
Παπὰ [Ὁ 566 15 ΔΥΘΙΓΓΑΓῪ ἴο ἰπίθγργοὶ 1Ὁ ἃ8 ΠΘδηΪ Πρ Δ Οχίγδος 
ἴτοτῃ {Π6 ἴανν, οὐ ἠῃῆ6 Ποοδίοσαθ ἃ8 ἴΠ6 θββθῆσα οὗ 10, βῖποθ [ἢ6 
ἰοχὲ ἄοοβ ποῦ Ὠῖηϊ αὖ {{||4 δἰ 6Ρ ΠΘΓΘ οὐ 'ἰη Ποαΐ. χχν]!. 2 544. 
Τὸ Ἰπηῖῦ {πὸ αι ἴο {πὸ Ὁ] Ο5βῖ πρθ ἃ πα οὐ Γ868 15 οἂΐ οὗ [Π6 φαοϑβίοῃ, 
ίογ {π686 ατ ποῖ [Π6 ᾿ανν, Ὀαΐ τηοϊγο8 δα ἀρὰ ἰὸ ᾿πιραὶ οὐ ταί Ποῦ 
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Δ] τα {Π|ῶ Ρθορ]α ἴο Κϑαρ [ἢ ἰανν ἱπνιοαῖθ. Αηά [Ππ|6 οπὶγν ἀγριι- 
τηοηῦ δα ἀπορί ἴῃ βυρροτί οὗ {Π||8 Θχρί απϑίϊομ, ν]Ζ.) “ 1ῃδῇ 10 18 ὈΥ͂ ΠΟ 

ΤΏΘΔΏ8 ΡΓΟὈΒ40]6 {Π|4ἴ 0Ππ6 ἴδν7ὺ νγα8 ρσγος δι πηϑα ὈΥ ποσὰ οὔτοι ἢ, πὰ 
Δ ΠΟΙ ΠΟΥ Ὑ τ 6 ἢ ΠΡΟῚ ἴΠ6 5[01}65,᾽ 6118 Τα ΙΓ ἀραϊηϑὲ πῃ ἴῸγ 1, 
βῖπο6 ἃ αἰΒΌ ΠοΙοΤ 18 ΘΧΡΓΘΒΒγΥ πδάθ ἴῃ Ποαῖ. χχυῖ!. Ὀούνγθθη {16 
αν, τ Πς ἢ ννα8 ἴο 6 ἰπβοσθθὰ ἀροη {Π6 βίοπϑβ, (ν. 8) ἀπά 116 
ὈΠ]ααβῖηρβ ἀπά ουγβο8 ψ ῃΐο 6 ΓῸ ἴο Ὀ6 αἰζοιοα τη ἴῃ6 Ποαγίηρ οὗ 
ἴπ6 ρϑορὶθ ὑροὴ ἴδ8 ἵνγο πιοπηΐαϊηβ (νοῦ, 11 54ᾳ4ᾳ.). Τα ἴγαθ 
Ἰ οΥΡΥθί δ] οἢ 15 ον) άθ πεν πὲ ρίνοη ὈΥ Ῥαίον' πὰ οπφϑίοπδονσ. 
ΕῸΥ, δοοογαϊηρ ἴο ϑαΐ. χχνυ!. 2 δηὰ 8, ἔπ ἰαιυ,  Ώ]οἢ {Π6 

ἸΒΥΆΘ "68 γα ἴο ΠΒΟΣΙῦΘ. ΡΟῚ {Π|6 8.0Π68, τηυδί πιθᾶῃ “16 
Ιαννβ, θοἢ μδὰ θθοη σίνθη οἡ παὶ ἀν, ἴῃ {πο ῖγ ν Π016 ὀχίθι, 
1Π6 φυϊηΐοβϑαποα οὗ {Π|ὸ ΤΠογδῇ, συ ϊοἢ σοπβοξαῖοβ {Π6 Κοστο] οὗ 
ΠΘας  οΠοτΩΥ, δηά ἔτοσχ πο ἢ {Π6 Ὀοοὶς ἀογῖνϑβ [18 πδπη6,᾽ ἱ. 6. 
[Π6 530-416 ἃ ““ βοοοῃά ἰανν ἔγοτη 1)εαῖ. ἵν. 44---χχυὶ. 29, σψῃϊο ἢ 
ὈοΙοπροα ρῥϑοῦ]γ]ν ἰο {πὶ ἀαγ." ΟΥ̓ σοῦγβθ ἴ{18 ἀπάογβιοοά (Πδὲ 
ΟΠΪΥ {Π6 ΘΟ Δ Πα πη 6 Π 8 γ 6 νει ταη, ν ΠΙοἢ Μοβοβ σᾶνα {Π6πὶ οα 
ταὶ ἀδγ, δῃά ποῖ {π6 Ἵσῃογίδιοηβ, τ} ν]οἢ ἢ ἀτροα {Ποῖν οὁὉ- 
βϑύνδῃποθ. ὍΤἢ6 ἀεβίσῃ οὔ [Π18 ᾿ΠΒου ρ ο ἢ νγἃ8 ποῖ, 88 Μἰιολαοῖὶδ πὰ 
7εγθ867' ΒΆΡΡΟΒ6, ἴο ὑγαηβη)ν ὕΠ6 αν ΠΑ] ογθά ἴο αζαγο σοπογᾶ- 
[1008 ; Ραϊ, ἃ8 αμν᾽ πὰ ᾿οηισδίοπδονα ΟΌβοσνο, {πὸ ἱτητηϑάϊαίθ 
ΡΌΓΡΟΒΘ 88 ἈΠΒυγοΓοα “ς ἤθη [Π6 δοΐ [1861 ννᾶ8 ρευξοστηθα : ἰΐ 
ΟΠΪΥ το]αῖθα ἴο ροβίθυ υ ̓ῃ 80 ΓᾺΡ ἃ8 {ἰπ| γθοογα οὗ [ῃ9 θνθηῦ σοῦ ὰ 
6 Ππαπάρά ἄονῃ πη {Π6 Βοοϊ οὗ οβϑλυα, οΥ {π6 ἀοουτηοπίβ ἡ Π]οἢ 
[οστηϑᾷ πὸ στουπὰ ποσὶ οὔ 11. “Ἴ 6 οχίθγῃηδὶ ᾿πβουΊ ΡΌΙΟἢ ννὰ8 
ἃ ΒΥ1Ω0ο] οὗ {Π6 ᾿ῃ ΘΓ Δ] :᾽ ἃ8 Ὑ)}Θ ΠΊΔΥ 566 ἔτοπι ν. 26 : ““συγδβοά ἰ5 
ἢ6 τπᾶὶ ἀοΉ}} ποῖ 8δὲ μὴρ 41} {πΠ6 ννογ 8 οὐ {118 ἴανν ἰο ἀο {Π6ῃ], 
ΘΟ ΡΑΓοα τ] Ὁ}} γον. 4 : “ {Πογοίοσο ᾿ξ 8041} Ὀ6 ἤθη γ8 ὈΘ ρΌΠΘ 
ΟΥ̓ΘΙ «“ογάδῃ, ὑμαΐ γα 83114}} δδέ τὴ 1Π 656 βύομϑ', 1 ἢ 1 σομητηδπά 
νοὰ [18 ἄαγ, ἴῃ Μουπί Εθαὶ ;" οἴ, Ποησϑδίοπῦονο Ὁ. 462 86α.} 

1 ΤῊο [4}} οὗὨ [818 δγγοπθοῦβ σοπ]θοίαγο ἢ ΓΟρΑΡ ἰο (86 ἀοβίρῃ οὗ 
{86 ἱπβογιρίϊοη 18 αἶβο ἔδίδ] ἴο (ἢ ορϊπΐοη οὗ Μηήίολαεῖίδ, [μι Μοβθ8 ἴπ- 
ἰοπαρα (Π6 ἴατνν ἴο Ὀ6 Θηρτδνυθα Ἰρὸπ βίομοβθ δπὰ πθη οονογθὰ σι (ἢ 
ΡΪαἰβίθγ, “" 'ἴπ ογάᾶθυ ὑπαὶ (86 ᾿ηβογιρίίοι ταὶ εἴ ΤοΙΏ 8] [ῸΓ ἸΏΔΏΥ ΥΘΆΓΕ, 
ἀπ᾿] γρὰ Ὀγ οἰ Π6ν [86 αἷν οὐ γαίῃ, δῃα ν᾿ ἤθη [Π6 ρ] ἰδίαν βῃου]ὰ δὲ ἰϑηρί νι 
41} οὗ αἴτον μυπάγθαβ, ρουπδρ ἱπουϑαπαβ οὗ γϑαῦβ, ταὶρ δ Ὀ6 ἀχροβϑά ἴο 
νον ἴον {Π6 γϑί {{π|ρ. δπαἃ βῇον ἴο πιδπ ἴῃ ἴἢ6 τηοϑὶ ἀἸβίδηϊ δρ68 ΠΟῪ 
ἔτ {ῃ6 αν ῃδα θθθη (Ὁ }ν ορβογνεα." Βαὶ ἰΐ 18 ουϊἀθηὶ ἤγοτα 1116 ποτ 8 
οἵ Μοβεβ : “οονϑῦ ἰμθπὶ ((Π6 5ἰ0}}68) τ1ΓῊ Ρ] ἰδίου, δῃὰ τσὶ ΠΡοσ ὑπ 6πὶ 
41} (ῃ6 νογ5 οὗ {86 ἰανν,᾿᾿ (δαὶ [86 1Δνὺὺ γγὰ8 υυτιτθπ ἀροπ ὑπ οοδίϊηρ οἵ 
Ρἰαἰβίδν 1186} (Πδυΐ, χχανῖΐ!. 2 564). 
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Το νογάβ “ἐς  Π1ΟΪ ἣθ τσοΐθ 'ἴῃ ἐπ 6 ρσθβοποθ οὗ {π6 ομ!] ἄγθη οὗ 
[6786] γοΐϑυ ἰο Μοββϑβ᾽ πανίηρ νυ θη οαὐ ἐπ Βθοοηα σοάδ ἱπιπι6- 
ἀϊδίου αἰζον 118 Ῥχοτηυϊαίίοη, δηα {Πθη ρ]αοθα {μ6 τσ] θοοκ 
οὔ [Π6 αν ἴῃ ὑπ6 Παπάβ οὗ [Π6 ῥγθβίβ, ᾿ϑθαΐ. χχχῖ. 9 δπα 24 βαᾳ. 

Υν. 38---8δὅ. ΤἼῊΘ Ρθορ]θ σού 81} δϑβθιη θα ὑϑίοσθ {πΠ6 δὺκ οὗ 
ἴΠ6 σογεηδηΐ, 81χ {γ1068 βίδῃαϊηρ Οἡ ὁπ6 8146 οὗ 1: ἐονγαγαβ 
(οεΖίπι, δηα 8βὶχ οῃ {Π6. οἵμεν ἰονναγβ Εθ8], {Π6 δὐὶς 1186} θαΐηρ 
Ὀἰδορά ἴῃ {Ππ6 ν] θυ, ΠΘᾶΡ ἰο σ᾽ ἤθτῃ, τ ἢ [Π6 ΡΥἹοβίβ, ὙΠῸ 80 8}}0 

ΟΔΥΤΙΘα 1ἴ, 1Π 8 αἶγο]θ σου πα. 45 βοοὺῃ 88 ἴΠ6 βίοῃϑ [δά Ὀβθϑῃ βοί 
Ὁρ, ἢ (06 ἰανν συ θη ἀροὰ ἔμθηλ, {86 γνβο]θ οὗ [86 αν ν᾽ᾶ8 
ΒοΪ θυ ΠΥ τϑδά, ἑοροίθον ἢ ἢ {Ππ6 Ὁ] ββίπρβ δηα συ γ568 οοπίϑϊ ρα 
ἴῃ 10, ΟΥ̓ 686 Θαςἢ νν88 γϑϑὰ δ]οιιά Υ͂ {π6 1,ϑν]ῦ68, ἰη [Π6 ΟΥ̓ΟΓ 
1 8101 1Π6Ὺ βίοοά, δηὰ 8ἃ8 ἴπον γϑϑδά, ἴο οὶ Ὀ]θββίησ [886 δΒὶΧχ 
ἐγ ῦ68, ΠΟ ἢ τ τα βία ομθα οἡ (ἀοσίζιτα, υἱἱογοα Αηιόπ, δὰ ἴὸ 
ὁδοἢ σΌΓΒ6 {Π|ο86 ἀροη ΕἾθ4] Γοβροῃαθα ἴῃ [ῃ6 βᾶπι6 γγΥγ. Βυ {118 
{ΠΥ ἀφοϊαγοα {πε} Δρργοθδίοη οὗ {Π|ὸ Ὁ] βϑίηρβ ἃπὰ συ Γ868, 80 
Ῥ͵ΤΟΟΪαϊ πο, ἀπα δοσορίθα {πΠ6 ᾿ανν, ν]}} 411 118. ΓΘ} 18, ΒΘ ῖ ΠῈ 
Βοοα οΥ 61]. δ αοἷ γγογο {Π6 ᾿πδίγι οἴ] }8 σίνθη Ὀγ Μοβοθβ, 6. 
ΧΧΥΙΪ. 11] 8)0.β. ΤΠ6 ΠΙβίουδη ἴοοῖκ ΤῸ ρσταπίθα ὑπαὶ {686 1η- 
ΒίΣΟΙΟΠ 5 γ τα Κπονῃ, απ {ΠἸ|6ΥΘΌΣΘ ἸΏΘΥΟΙΥ τῃθ ]οηρα {Π6 [Ὁ]- 
Β]πηοπὶ οὗ {πΠ6 πιοβὲ ἱπιρογίαῃί, (Ππδὲ ΘΥΘΣῪ ΤΈΘΟΥ τ] ρἢϊΐ 866 Ἰονν 
ὉΠ ΠΥ Φοβηυα δα οαγτθαὰ ουΐ [πΠ6 ργϑοθρίβ οἵ Μοβο8. Τὴ 
ΤΟΆΒΟη ΨΥ ἴΠ6 ρϑορὶθ ὑροὰῃ Μουπὶ (ἀογϊΖιπὶ σεβροηάθα ἰο {116 
Ὀ] βϑίησβ, δηα {Πο88 ἀροη Μουπὶ Εὔα] ἴο 1Π6 ΘσΌΓΒΟβ, Π88 Ὀθθῃ 
ΒοΌρὨ ὈΥ πηοϑὲ σοπηπηοηϊδίοσβ, ἀόνγῃ ἴο {π6 {ἰπ|6 οὗ δέφμαάοΐ, ἴῃ 1ῃ6 
παίαγαὶ αἰ ἜΓθηοα δοίνγθθη πὸ ἴννο του 818 ; (566 ᾿ἰοδοπηι ον 

ου οαϊ. χχυ!ὶ, 4 δπὰ Ῥῆὲπον ΒΗ. ὟΥ. 1 ν. 460). Βυΐῖ {Π|8 ορϊπίοῃ 
8115 ἴο {πὸ στουπα ἤθη τὸ Βπὰ {Παΐ [Π|6 Βα ρροβεδα αἰ ἴδσθῃοθ Ὀ6- 
ἔνθθ 1Π6 ὕνγο τηοι δῖ 8 18 ποῖ 4106 ΘΒ 818} 6α (866 ἀθονο τ. 
80), δῃὰ αβο σοπβίἀοσ ἐπ {ῃ6 4|ᾶγ νγα8 ογεοΐϊθαά οῃἡ Εθαἷ, ὁπ ν ῃΐῖο ἢ 

{πε 18γ66}1168 οἴδγοα 1ῃ6 θυγηὶ πὰ {Π8η Κ- Οὔ ΥῚ ΠΡΒ. 88 ἃ εῖρῃ οὗ 
18ὴ6 τοηθνγ8] οὐ {Π6ῚῚ [6] οὐυυβηῖρ ἢ [86 Τοτά. ΜΆ. ΜΒαιιγισατίοη 
(ὕοιη. 1. 2, Ρ. 516) ἱπιαρίποβ {πὲ {1118 ἀυγαη σοιηθηῖ τγἃ5 Ἰη μα θα 
᾽ο δονν “1Π88 1Π6 συγβα τγὰ8 ψὶρθαὰ δνΔΥ ΟΥ̓ Πη6818 οἵὗὁἨ [Π6 5801]- 
βςο, ἴον {ΠΟΥ ΌΥ [5γαϑὶ οαστὶθα ουἱϊ ἴῃη6 οὔγδ6 ΡΟΣ 1086] δηα οοη- 
ἀοπηποα 1561}. ἀηα τπυ5 Θβοαροά [86 οοπἀοιηηδίίοη οὗ ἀοά, (1 Οον. 
χὶ. 81). Βαῖ Ἔδνεπ ἰξ βυσῖ ἃ πλϑϑηϊηρ) ὙΥΘΓΘ ΘΥΘΣ ΤΥΘΟΘ.]8 ἰὴ 
βϑουῖῆοα (4 ἀουδίβι] ροΐπ!), ᾿π [Π8 ργϑβθηΐ 1πβίδῃοθ ἃ β8ογ ἤο] 8] 
σΟΓΟΠΊΟΠΥ, ὙγΒΙ ἢ βοα θὰ 1π6 σοηονγδὶ οὗ 1116 εὐ: πὰ ἀοά, 
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σου] ΒαγαΪϊγ ἰϊὰνρ ᾿,84 80 ᾿ϊπιϊ θα ἃ βιρῃϊβοαίίοη. Μογϑονοσ ἐπθ 
σα86 νγ88 ποῖ ῬΓΟπουποορά ἀροπ ἢ 6 τγῃ0]6 παίϊομ, θα ἀροη {Πλο86 

αἴοπθ ψ}10Ὸ Βῃου]ά ὑσϑηβρτοβϑα ὑπὸ ἰανν, δηά [Ὁ βοἢ {Π6 ΟὔΓ86 Τοὸ- 
τηδῖΠ64 ἴῃ 8}} [ΌΓΟΘ, δῃηὰ γγὰϑ ὈΥ ΠΟ Πηθ8Π8 ψγίρθά αἀνσᾶγ. ΤῈΘ 
οὐϑοϊίΐοῃ οὗ 1Π6 δἰταῦ ΠΡΟ {86 πηουπίδίη, οα ΜΒ ΙΟΝ {116 ΘΌΥΒΘΒ 
ΜΌΓΟ αὐοΓοα, Β66π|8 ἰο ἢᾶνα Ὀ6θη ἱπίθηἀθα, πη ἢ ποθ ΡΥΟΡΔΡΪΥ, 
ἴο ἰοδοῖ ὑπαὺ ὑπὸ 18γ86}1{68 πϑϑα Πϑυθὺ ἔβαν ἴΠ6 ΟΌΓ56, 80 ἸΟηρ' ἃ 8 
(ΠΥ Καρὶ 1Π6 σονοηδηΐ δηα ργθβογνοα {πον [6]]Ουυβῃὶρ οὗ 116 στ ἢ 
αοά. 1 ἀο ποῦ {πη (παῖ {Π6 ΓΘ 18 δηγ τίσ ἴῃ {Π6 πϑίυγο οὗ ἐπ 6 
6486 ἴο ΘΠ80]6 ι8 ἰο ἀθοῖ4θ ψῆν 04] τγᾶβ βοἰθοϊβα πῃ ργϑίβσθησθ 
ἰο οΥΖίτη [Ὁ {πᾶῦ ργροβθ. [18 ρΡγο δ Ὁ]6, πόνγονοσ, [πὲ Μοβαβ 
(θευῖ. χὶ. 29 δῃὰ χχν!. 12 844.) δρροϊηίοα (οὐ Ζίπ 88 {Π6 βροΐ 
ἔγοτη ψμϊοἢ Π|6 Ὁ] ββίηρβ βου ἃ Ὀ6 ρῥγοοϊδιπηθα, ἀπά ΕΑ] ἴον [86 
ΟΌΤΒΘΒ, ΤΘΓΟΙΥ ὙΠ ἢ σθίδγθηςθ ἴο ἐμοῖγ ρεορταρῃΐοαὶ ροβιοη. ΕὟΓ 
848 ἴη6 1μον]ῖ68 πνουϊαὰ Ὀ6 86 [0 βίδηα τυ} ὑΠ6Ι͂ [668 ἔονγαγά 8 
1π6 αὐῖκ σι πθη τοδάϊηρ {πΠ6 ἰανν, [ΠΟῪ που ὰ ἤᾶνο Οουϊ ζίτη οἡ Ἐπ ὶγ 
τρην μαμὰ ἂδπὰ Εδθαὶ οἡ {πθ Ἰἰοΐδ. Απὰ 88 1π6 τἱρῇῃϊ 5146 μ85 
ΘΘΠΘΡΆΙΠΥ Ὀ6θη γοργά θα 88 [Π6 ΤΏΟΥΘ ΠΟΠΟΌΓΔΌΪΕ ροβιοη, (ἰοΓ ΖΙ πὶ 
ὑνου ἃ σογία  Ϊν βθοῖῃ Ὀοίον Βα 164 ἴον {Π6 ΔΙ βδίηρ; δηὰ ΕΑ] [ῸΣ 
{86 οσασβο. Οπ ἰδ6 Ἰμον τ θ- ρτῖθβίϑ 866 σἤδρΡ. 111. ὃ ; δα ου {86 
ΑΥοΪο ἴῃ ὍΝΓΙΤ οΒδρ. νἱ!. 21. -Πῦν 8 Ὀαϊοηρδ, ποῖ ἴὸ ΤΡ, 

Ὀαΐ ἴο ΤῊΣ (48 Μοβ68 μδὰ ρΓΕνἰουΘΙΥ͂ οοταπιαπάοά, δαὶ {μου 8ῃου]ὰ 

Ό]688 1Π6 ῬοΘορίθ οὗ 18γ86].".--Υῇ. 84. ἸΣΠΒῚ απά αὔίΈον ἐλὶ8 (δὰ 

μδθη ἄοῃθϑ, ἱ. 6. ἴον 88 δα δά Ῥθθὴ δγϑοίθά, δηᾶ {πθ ρβϑορὶβ 

᾿ιδά ἰαϊκθη {Π6 Ρἶδοθ8 αϑϑρτ6α), λέ τραά αἰΐ ἐδ τυογὰ8 οΥ ἐλ ἴαιο, 
ἐλ δίοδϑίπα απ σι βίη. ΓΙΣΣΙ αηά ΕΚ ΑΓ ποῖ Γοβίχιοίθα 

ἴο {Π6 Ὀ]οθβίηρϑ οοηἰαϊποά ἰπ Πραξ. χανἢ. 1. 114, ἀπὰ [Π6 οὈΓΒ868 
ἴη Ποαΐ. χχυι]. 18---26, ἀπα χχν]]!. 1ὅ---68, Ὀυΐ οἰονμεδο 811 116 
τνογάβ οὐ {π6 ᾿αννγ Θχρῦθϑδῖνα οὐ δον ἃ Ὁ] ββίηρ Οὐ ἃ ουγ86, οὗ 
αἰ σἢ ὑΠ6 80-08}164 ὈΪαβδίηρθ ἃπὰ συ γ868 ΠΊΘΓΘΙΥ ΌΤΙ ἃ μαζί ; 
ΔΙ ΠοῸρἢ ΠΟΥ τ δ! οοηΐδίη 8 8πὶ δηα βαϊδβίδῃοθ οὗ 841] {{16 
Ὀ]αβϑὶπρ' ἀπ ουγδίηρ οοηίαϊηοά ἴῃ ἐπ αν. Τῆθ πογὰ8 ἸΔΤῚ 
προ π 816 ποῦ σοπηθοῖοιὶ ὈΥ {π6 σορεμία πὶ ἜΜ. 5. ἜΣ- 5» 

ἈΠ ἅγ6 ἐπογοίουβ ἰο δ6 ἴδκθιι 88 οχρϊαϊηἷηρ, οὐ ἱπιθηάϑα ἰὸ δτίηρ 
οα ῥγοταΪ πο ητἾυ, ὑπ6 οοπίοηϊβ οὗ {ἢ 6 Ίατν. ΕὟοπι τ ΠΙΟἢ 1 [Ό]]ονν8 
{παῖ αἰ τ[ῃΠ6 τογ8 οἵ {Π6 ἴανν ἅγὸ ἀθβου θα 858 δἰ ΠΟΥ ἃ. ὈΪ ββὶπρ' ΟΣ 
ἃ σαγ86. Τὴ6 σοΟΙΩΠΙΔΠαΙηΘη (8 οὗὨ {Π6 ᾿δνν {ποι 86}ν65, ἀραῦὶ αἰτο- 
σοῖθοῦ ἔγοτη [Π6 ΓΟ 1865 πὰ (ἢγοαίβ δἰΐδο θα ἰο {Π6π|, σοπίβίῃ 
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8 ὈΪοββίηρ δηἃ ἃ ΟἾΓ86, ἃ Ὁ] ββίηρ [ἢ ΟΡογϑά, ἃ ουγβα 1 ὈσΌΚοη. 
Ὗγο ἴἰανα ἃ [Ὁ}} ὀχρ ἀπαίιϊοπ οἵ [6 σγογάβ 'π Πϑαϊ. χὶ. 26 864.» 
γογο Μοβ868, γϑίοσυϊπρ' [0 {86 ἰανν τ] οἢ ἢ6 δα Ὀθθη ᾿τηργθβϑίηρ 
Ροη {16 μοαγίβ οὔ [π6 Ῥθορὶθ ἴῃ ἔῃ ρ]α! 8 οὔ Μοδρ, βαγβ ἢ ἢ88 
Ἰαϊὰ Ὀοΐογα ὑμπθαὶ ἃ Ὁ] ββίηρ ἀπά ἃ οῦγβο, “( ἃ δ] ββϑίηρ 1 γα ΟὔδΥ 
{π6 σου πη ἀμηθηΐ8 οὗ {πΠ6 Ἰωογὰ σοὺ αοά, πιο 1 σοϊητηδηά 
'σοῦ {1π|8 ἀΔΥ ; 8 ουγ86, 1 γα Μ11} ποῖ ΟΌΘΥ {Π6 σοπημηδηἀτηθηΐβ οὗ 
[86 Ἰωογτὰ γοὺγ οὐ, ναῦ ἐΓη 48:46 ουὖὐ οὗ {πὸ νγαγ, ψ ΒΙΟΒ 1 οοπι- 
ἸηΔΠηἃ γοι {{||8 ἀν, ἰο σῸ δου οἱπδῦ ροάβ, σῇ ϊοῖ γ πᾶνε ποῖ 
Κπονη. [Ὁ 15 ΟἸΘΑΥΙΥ ἜΧΡΥΘΒΒΘα ἴῃ ν. 8ὅ, {παὶ “οβϑῆσα δὰ [ἢθ 
ιολοῖο ἴὰνν τοδὰ ἴο ἔπ Ῥθορὶθ : “"{Ποῦθ νγγχαβ ποΐ ἃ τγοσὰ οὔ 4]} {πδὲ 
ἍΜοβαβ οοτηϊηδηαθά, ψ ]οἢ «οϑῆπα τϑδὰ ποῖ (ἀϊ ἃ ποῖ ἴᾶνθ σγϑδά) 
Ὀοίοτα 4}} [6 σοηρτοραίίοη οὗ 1βγδ6]," ἱ. 6. ποῦ ΟἹΪΥ Ὀοΐοσα {86 
ΕΓ ΥΡῚ ὋΞ ΓΝ; {Π6 ΑΒΒΘΙΔΌΪΥ οὗ πϑὴ τ (86 Ποδάβ οἵ {Π6 

ῬΘΟρΪο, Ὀυΐ ΠΥ: ΤΑΤΙΧΡ Ἵ» Ῥοΐίοσθ 41] {16 ρϑορῖϑ, ἱποϊυάϊησ 

γγΟΠΊ6 ἢ, ΟὨΣ]άγθη, πα οσθη {δα οχείρποσβ ἱ ἴῃ {π6 τηϊάβὲ οὗ {Πθῃ). 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΙΧ. 

ΤΗΕ ΟἸΒΕΟΝΙΤΕΒ ΒΥ ΟΕἸΛΕῪ ΒΑΕ ΤΗΡΒΜΒΕΙΨΕῈΒ ΕἘΟΝ 

ΘΕΒΤΕΥΟΤΙΟΝ. 

Ὗν. 1 δῃὰ 2 οοπίδίῃ ἐπθ ἰηἰσοάυοσίοη ἴο οἶδρ8. ΙΧ.--- ΣΊ. 
Βοη {Ππ6 Οδπηδδηϊίοβ ρογοοϊνοα {μαὺ 86 53γ86]11605 δὰ ρθῃθ- 
(ταϊοά ἱηΐο ἴα ἰηίδυϊοῦ οὗ ἴπ ἰαπά, δηθὰ δα θϑίβ] δηθὰ {Π6η- 
βοίνεβ αἱ ΟἸραὶ, {Π6Ὺ 8586] 6 ἃ {Ποῖν ἔογοθδ, [πῇ [Π6Ὺ τῖρδς 
τᾶ α ἃ ΘΟ πο δἰΐδοκ ἀροη ἔπθπι. Α βίην ᾿πἰχοἀποίοη 18 
ἰουῃά δἱ οἴδρ. νυ. 1. Τηθ πιγδουϊουβ αἰνιβίοη οὗὨ (π6 νγδίθυβ οὗ 
{π6 ογάδη Πα 80 ἰοσυιβοα ἐπϑτὴ αἱ βγβί, ὑπαὶ [16 18γαθ} 168 νν6ΥΘ 
ΔΌΪ6 ἴο δῃμοδρ δὲ ΟἾ]ρα], ἀπὰ ἴακο « ογίομο δῃὰά Αἱ, σι μουΐ ΔΗ͂ 
ὕθΠΘΓΑΪ τοβϑίαποθ Ὀοίησ Οἶσθα ΟΥ̓ ὑπ γοβϑὺ οἵ [6 Κιίπρβ οὗ 
Οδπδᾶπ. Οὐδάθα!!γ, πονγανοῦ, ΓΠΘΥῪ σοοονογοὰ {Πθιηβοῖνθθ, ῥτὸ- 
ῬΔΌΪΥ υὑπᾶρν ὑπ6 ᾿ἱπῆποηος οὗ [6 Εσγβὲ ἀδίθαϊ οὗ τ εὐ αἱ 
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ΑἹ, ἀπ νῆϑη ἐμοῖν ρϑηϊὸ βιιϑι δὰ ἐΠοΥ ἀδιοσπη ποθ ἴο ἀπὶΐα {Ππεὶτν 
ἔογοοβ Ὁ 8δη αἰΐδοῖς προὴ {Π6 ἔοσοῖρῃ ᾿πνϑάθυβ, ὩΣ 18. ψῖἢ- 

ουδ 8η οὈ͵οοῖ ; θυΐ 10 18 δαϑὺ [0 ΒΌΡΡΙΥ βῸπι (Π6 οοπίοχε [ἢ8 
νγΟΡ8 : “ ψνῃδὺ 1Πη6 Βγδ6] 1068 δα δ]γοδαν ἄοπθ, δπὰ σηδὲ {Π6Ὺ 
ΘΓ δρουΐ ἰο ἀπάογίαϊκο." ΤΡ ΣΆ 8 ΔΡΡ]1Ιοα ποσὲ ἴο {Πδὶ 

Ρατὶ οἵ (δῆδδμ ν οι 18 οἡ {8 5146 οὗ [π6 “ογάδῃ, 88 1ἴῃ ὀρ. 
ν. 1, νῇποὰϊ, πόοννονοσ, ἴδ δαάϊτοη οὗ ΓΘ» ΠΙΟἢ νὸ πὰ 

ἔιοτο. ΤῊ Ἰαηα ἰ8 οἰαβββοά ὑπᾶθσ ἔπγθθ μϑαά8: ὙΠ ἐδε Δι 

δοιπέν, ἜΣ Ά, [π6 »ίαΐπ, ἀπά ὉΝῚ ἢ Π ἐλ 8δθα δὐαδὲ Οὐδ 

αραϊηϑὲ Τιοδαποη. ὍΤΤΠ[ΕΠ ἀο68 ποὶ τοΐοσ ΘΧο  αβίνοΥ ἰο 1π6 1} 
σουηΐγν ἴπ {Π6 ῥΓΟνη66 δἴδογνγαγβ Δ] οὐἱοα ἴο [Π6 {γ0 6 οὗἉ Ὁ 64}, 
88 10 (068 ἴῃ σἤ8ρ. χ. 40, χὶ. 16, ἄς., δηὰ 858 Ποβοπην ον ΒῸρ- 

ῬΟΒ68 {Ππᾶὺ 1 ἀοο8 ἤθῦθ. [1 1πο 68 {6 γν 016 σϑηρο ἡ] οἢ νγ88 
Αἴογγασβ ἀϊν θα πο [ἰ6Ὸ τηοπηΐδίη8 οὗ ΕΡγαῖα δηὰ {Π6 
τοι δὶ η85 οὗἉ δ υάδἢ (οἴ, υ. αμην Ῥα]. Ρ. 48). προνπτ 18 1ῃ8 

Ιοῦγ ΠΟΙ ΠΕΓΥ δἰοηρ {π6 Μοαϊτουσδηθαη, γοδο μη ρ ἔγότη [Π6 ῬΓῸ- 
ΤΠΟΠΙΟΙῪ οἵ Οδγηθὶ ἰο (ἀᾶΖα (866 υ. αικπιθν Ὁ. 52 5844.) ; 1 
ΘΙ ΌΓΔΟ65 116 ἡ Ποἷθ ἰγαοὶ οἵ πα ἔγτοπι {{|6 888-οοαβὲ ἰο {Ππ6 πηοῦὰπ- 
[41 8, 8π4 ἱποϊαάο8, {πογοίουθ,-τὰ8 6 ΤΩΔΥ 866 ἔτῸπιὶ οἤδρ. ΧΥ. 

88-47,---ἰΠ6 1}}}}8 τῇ] ἢ ̓ πίογνθηθ Ὀοΐννθοῃ {ἢ τηουηΐαϊ 5 δηά 

[86 δεῖμα] ρἰαη. ὉΠ σοαϑέ, δήιονε, 18 ΟὨΪῪ πιβοὰ ἴῃ ροοῖγυ, σὴ ἢ 
(ἰ6 δχοθρέϊοῃ οὔ ἢ ργθϑθηΐ ραβ8ᾶρὲ δηά Πϑαΐ. 1. 7. Υε πὰ [1 
αϑεη. χἰϊχ. 18 ; Φυάρ. ν. 17; 96Γ. χίν. 7; ΕΖοϊς. χχνυ. 16. ΤᾺ 
εοαϑδὲ οἵ ἐδ σγοαΐ 86α 1βΒ ἰὴ βῆοτα οὐ {π6 Μαοαϊξζογταποαι ἔγοιῃ {Π|6 
15}Πππλὰ8 οὗ ΤΎτα ἴο {Ππ6 ρ]αῖη οὗ “008, 566 υ. Καπηιον Ρ. 50 866. ; 
δηὰ ὝΡΡΎΩΝ δος 18 δίίαο πε το ὨἡΓἹ 88. 8 Ἰπο 8 ὈΓΘΟἶβΘ 

ἀεβοτρέίοη οἵ 1118 που ποτ ρᾶτὶ οἵ [6 868 οοδβί.--- ΕῸΥ {Π|6 ΒΙΧ 
τἰθ68 οἵ δπαδη τηθηςοπθα Ποσα δθ6 οἤαρ. ἱἰϊ. 10.---ἾὟ, 2. πϑ 

ΙΝ εσἱξἢ, ὁπ πιοιιῆ, (1 ἹΚΊπρβ χχὶϊ. 18); ἤθῆοθ ἴῃ 16 ῥγϑβθηῖ 

οα86 ὙΠῊ ὁΠ6 βοοογά. Πα (Ρ. 148) 88 τηϑᾶβ ἃ πιῖβίδκα ἴῃ 
Το ίδυσιηρ Ε}}}8 ΤΏΘΤΘΪΥ ἴο {Ππ6 ὑγῖθο8. πὶ {π0 βου) οὗ δπϑδη, 110 
816 βρόκβϑῃ οὗ ἴῃ {1 ἴθπίἢ ομαρίοσ ἃ8 αβϑβοοϊαιθα ἰῃ Ὑγ87 : ἴῃ ἀοΐϊῃη σι 
80 6 ᾿88 ογθυϊοοϊκθα {ΠῸ δος ἐῃαΐ [86 ἢτϑι ἔνγὸ γυδ68 δοη δ1Π {Π6 
ἰηϊγοάδαοιίοη ἴο ἔπ ψ]1016 δοοοπηῖ οὗἁὨ ἴπ6 ἔννο 10] σι οδπὶ- 
Ραΐρῃβ οὗ Φοβῇῆτνα ἴῃ οἰαρίογβ χ. δηά Χὶ. 

γν. 8---ὅ. ΤἬΘΓΟ τνᾶβ Οῃ6 δχοθρίϊοη ἴο {π6 ὉΠΑΠΙ ΠΥ ὙΠΙΟἢ 
ΡΓον δ] α ἀποηρῆ {[Π6 Οδπδαηἶ 985. ΤΠ οἰάογβ οὐ αἴθθοη ῥγο- 
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[ουτοά οσδαῖ ἴο ἴογοθ, δπᾶὰ οηάοανουυγοά ἰο βανα {ἰἸθιηϑοῖνοβ ἔγοσα 

ἀοϑίγασιίοη ὈΥ ἰοστηΐϊησ δη 4]]Π]18ης6 ἢ [5γ86] (νν. ὅ---] θ). 
ΤΉΏΟΥ βθηΐ δι θαββδάοτβ ἴο (88 σϑιὴρ οὗ 1η6 15γβθ] 168 αἱ ΟἸ]ρα], 
ὙΠῸ ργοίθπθαά ἰο αν δσοΐὴθ ΠῸπι ἃ [ΔΓ ἀϊβίδηϊ ἰαηἋ, ἀγοββοὰ 
(ΠΘηβοῖνϑϑ ἰῃ ἃ Δ ΠΠ6Γ ᾿ΙΚΕΙγΥ ἴο βαρροτγί {Π6Ὶ} ἀδβουίίοη, δηὰ ὈΥ͂ 
τῆθ8Π8 οὗὁἨ {18 ἀδοθρίίοη δοίπδ! νυ βυσσοθαθα ἴῃ ἐοσιηΐησ {Π9 
ἈΠΠΆ πο ΤΏΘΥ ἀρθδῖγθα, Υ͂. ὃ. ὮΣϑ Γαβαών οΥ᾽ Γαβαώ (1, ΧᾺΧ. 

δηἀἃ οϑορλιι8), Οἰδόοτ τ α8 ἃ. ΟἸΤΥ βἰξδίθα, 88 118 ὨΔΠΊ6 1Πα]οαΐθ8, 
ΡΟη 8 1}}. Τὶ τνὰ8 δϑουΐ 40 5βιδάϊα ἔγοτῃ “}δγυβαΐθηι, δοοοσγάϊηνσ 
ἴο “οβορδιι8 ΑὨϊ. νἱ!. 11. 7 (60 δοοογάϊηρ ἴο [18 06}}. }αὰ, 1. 19, 
1), οῃ [86 γοδά ἴονγαγὰ8 Βοῃ-ογοὴ δηθὰ 1 γάἀἀα.} [ἢ 8126 ἴζ 807- 
Ραββοὰ Αἱ, βϑίηρ ὁπ οὔ {88 τουδὶ οἰξἴβϑ, ἐπουρῇ τμθὰ που ἃ 
Κίπσ. [08 οοηϑιεπἰίοη τγα8 ΤΘρΌὈ]σδῃ ; ἀμ! 6 Γ {π6 ρονογησηθηΐ 
οἵ 6] 4618: [06 σϑρυῦ] ας Θαι ὑσδοίηρσ, ἰῃ δααϊίοη ἴο αἸθθομ, {86 
ἰονγῃ8 οἵ ΟΠορΠίγδῃ, Βϑογοῖῃ, δἀπὰ ΕἸ γ)] Ὁ }-7θαγμὰ (ν. 17). Ιἰ 
Μ͵ὰ8 ἸΠΠΔ ὈΙ6ἃ Ὀγ Η!ϊνΙῖ68, ἃ Ὀζᾶνθ ρορυϊδίίζοη (ν. ἴ ; οΠᾶρ. χ. 2, 
Δῃά χὶ. 19). [Ι͂π {πὸ ἀϊνίβίοη οὗἁἨ [π6 ἰαπά ᾿ξ νγα8 δ᾽ οἱϊθά Ὀγ 
Ψοβῆυδ ἴο Βϑη)ατηΐη (ο Παρ. χνῖ!. 25), δα νγὰ8 ὁπ6 οὗἉ {πὸ οἰ168 
σίνοῃ ὈΥ ἰμθπὶ ἴο 1η6 [,ονϊϊθθ (ομαρ. χχὶ. 17). ὍΤηθ τ ΌΘΓΠ 8010 
βίοοἀ {ῃοσθ ἴὉΓ βϑύθγαὶ γὑϑᾶϊβ ἀυγηρσ [Ππ6 Τοὶρ8Β οἵ δ] δηἀ 
Ἀανιὰ (1 ΟἸν. χνὶ. 89, χχὶ. 29; 2 ΟἸ νυ. 1. 8; οἵ, ᾿οίαπα Ῥαϊ. Ρ. 
810 864ᾳ.). Αἱ ρῥγοβθῃΐ 118 816 18 ὁσουριοα ὈΥ ἃ νἱϊΐασα ςοα]]6ἀ 
---.»͵Ἱ-» "᾽ (61 410), Ὑνμῖοὶὶ βίαπαἀβ ἀροη ἃ ἀοίδομοα 8}}} (Βοδίη- 
80} ἰϊ. Ρ. 182 844.).-Υ. 4, Του αἰά τοονᾷ ισϊϊὲν. "ποτ ἤᾶνθ 
Ῥοϑῃ ἀἰβδσθπε ορίπίομβ θχργθββθὰ τς γοΐδγθηςθ ἴο {86 σοιηρατγῖ- 
800 ᾿π|0}16ἀ ἴῃ 1η6 σψγογὰβ ΩΣ ὍΣ. (ἀαἰυΐπ, λήαβίιδ, Οἰδνῖσιιδ, 

δη4 ᾿ἰοϑοπηια ον Βαρροβθ ὑπαὶ [ΠΟῪ Γοίδυ ἴο {π6 οοηβυ (8 010068 
ΘΟΠΒΡΙΓΆΠΟΏΘΒΑΠ6 βροΐτοῃ οὗ 1 ν. 2, δ8 Ββανίῃην Ὀθθὴ δηΐϊοσθὰ ὑροῃ 

1 Σιιεδῖιι ἀθβοτῖθοθ ΟἽ θθοη 88 Ὀοΐηρ ἴουν ᾿ἰοπηᾶπ πι1168 ἀἰδίδης ἔτοιη 
ΒοΙδ6] πρὸς τὰς δυσμάς ; ὕυεγοπια, Οὐ [0:6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, ΡΪΔ668 10 σοπέγα οΥΐδη- 
ἑαΐεπι ρίασαπι. Το Ἰδαίου 18 ον θη! ἃ οἰογῖοδὶ οὐτοσ. Βυῦ ([0 
αἰβίδποθ τηϑῃςοη θα ἀο68 ποῖ (4}}ν τυῖ [ἢ ουγ οοποϊαείοη (μὲ ΒοίΠ6] βίοοά 
Οἢ [80 Βδ8ι1η6 βρού 88 ᾽η}}}, {}|ὸ Ἰαιίοῦ Ὀδῖηρ βουθηΐθθη οὐ οἱριμίθθῃ 
Ἐλοπλδη πι1168 ἔγομῃ οἱ {1|ὸὲ ΤὨϊ9 Βοίῃοὶ οὗ ἴθ Οποιι., Ποννονοῦ, οδῃ 
Βαγαϊγ Ὀ6 τεραγάθὰ 848 ἴη0 Βϑίῃ9ὶ οὗ πο ΟἹά Τοδίαπιοηῦ, νυν ἢ] οἷ σοΥΓΘ8- 
Ῥοῃάρδα τηοϑὲ ργορϑΌΪΥ ἴο 86 οἰμοῦ Ζι8 τηθηιϊοπθὰ ὉγῚ Εἰυδεδὲμδ, 88 
Τλεηἶιβ 88 βῃονη ἰη ΚΕ υβογϑ βίυά, 11. ν. 129 .---Αοὐζὰ ἑτέρα, ἢ γέγονε 
τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ παρακειμένη Σιχὲμ ἀπὸ θ᾽ σημείου νέας πόλεως. ΕῸτ ἐπ Ποδίη- 
8058 ΤῊ} ὅὸ πὰ ϑ΄η}}} ταῦ κοά οὐ ἐδ βου οὗ Νῦαϊαβ, δὶ ἃ ἀἰβίδποθ 
οὗ δροαὶ ἐνεῖνο Εοιμδη τα 1168. 
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ὈΥ {πὸ Κίηρβ οἵ Οδπᾶδη ἴο ονουίμγονν ὑπ6 [βγδθ} 1168... ΤΠ 
ΌΥΤΩΘΥ Γοβουίοα ἰο ἴοσοθ, {π6 Ἰαϊίοῦ ἴο ογαδ, δ8 {Π6 τρϑδῃβ ὉΥ͂ 
ὙΒΙΟΒ ΠΟΥ τϊρῦ ονογοοιαθ {π6 [βγϑο] 168 δηῃὰ βᾶγθ τδοιη- 
β6ῖνθϑβ. αἄὐηιοδὶ, Ῥαίαδίϊιιθ, ἀπά ίαινον, Ἰταασῖηβ {πᾶὸ {ΠΟῪ 
σΟΙΡΑΙΘ ἐδθ βίγαίαρθῃι οὗ {πὸ ΟἸθθοηϊίοθ σὰ ἘΠδΐ τοβογίθα 
ἴο ΕΥ̓͂ {π6 1Βγ461168 'π ἐπ σδρίαγο οὗ “ουίομο δἀπὰ ΑἹ; «αγοὲ 
Ἰοο ΚΒ 88 ἔδυ Ῥδοῖς ἃ8 {Π6 ἐγθδοθ συ ΌΥ ποι [86 80Πη8 οὗὨ «846οὉ 
βίον {π0ὸ Ηϊνιίο5 δὲ ϑ'θθομοιι, 858 ἀθβου υοάὰ ἴῃ (ἀθῃ. χχχίῖν. 
Οὐ {ῃ686 Ορ᾿πΙομβ ἰδ6 βΒοοοπα 18 ἴμ6 τηοβὺ ρῥγόῦδῦϊθ, ἴοὸσ 10 18 
ὯοΡ ἴο ἼΨΞΟΤῚ (ν. 2) θυΐ ἴο ΓΙῸΣ ΟΝ (νυ. 8) {πα Ὁὴ ΟΣ 

ΓΤ ἔογτι8 ἔμ δηςἐἘποϑῖ8 ; Βαΐ δὲ Ψουίοδο ἐμ 1βγδθίθβ ἀϊὰ ποῖ 

ῥοδογὲ ἴο ΔΩΥ ογαῦ, ΝοΥ 18 [Π6 Διῃθυβῃ αἱ ΑἹ ἀθβου θα 88 σγα 
Τὴ 1Ἀ66 υϑ6 οὔ Β6 νογὰ ὯὩ)» πούγθυοσ, ἰδ 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ ΠΙΘΆΠ8 ἱπιρ}16α 

ἐμαί [Π6γθ γγᾶ8 ΠΥ ΓΘΒΘΙῚ ὈΪΆΠΟΘ 1 {Π6 ἐγ ΚΟΥῪ οὗ ἴπ6 ΕἸ ΡΘΟΙ 68 
ἴο ἐπαῦ οπιρίογοα ὈΥ͂ 15γ86] ἀραϊπϑὶ {Π6 Οδπδδηῖ68 ; 411 {δαὶ 15 
ταθϑῃξΐ 15 ἐμαὶ, δὶ οϑῆυα ΠδΔα ἀομπθ ἴῃ 116 ο856 οὗ 6γῖομο δηὰ 
ΑἹ, {πῸγ αἷβο ἀϊὰ ποῦν, δῃά ἴῃ {ΠῸῚ} σα86 1Ὁ νγὰ8 αἰζοπάθα σῇ ἢ 
δ 116.-- ΑΨ 8 ἰγδηβίαίθα ὃν Μαίαδίϊιδ, Ζνιιδῖιιδ, ΟἸογίσιιβ, 

δ πα ΟΠ ΟΥΒ : Ἰαραῖοβ 886 Ππχοσθαηΐ 8. βῃυϊαγαπί ; θὰ ἐπ6 πλΟΥΘ 
ΔΗΟΙΘηὗ ὙΘΓΒΙΟΠΒ 81 ἢδα Ὀοΐοσο ἔπι {π6 σοδάϊηρ ὙΤΟΝΝ» ψ οἷ 

ΠΟῪ ΤΌΠΟΙ 88 [Ὁ]]ονγ8: 116 Ζ,.ΧΑΧ. ἐπεσιτίσαντο, {86 ιϊσαίθ 

τα θταη 516 οἰδατία, [86 Ολαϊάρα γηγηγμν 1:6 ϑυγίαο δγ0)}}, ἀπά 
[16 Αγαδῖο 1. 559,5. Οαροῖζι8 (οτὶϊ.- 88. γν. 2 ὃ ὅδ) ΤΌ]]ονγ5 {Π͵686 

Δηἃ αἤορίβ {π6 βαπὶ6 σϑδάΐησ. [ῖπ {118 ἢ 18 βαρρογίοα ὉΥ͂ 
ἈΑἤολαοῖϊε, Π)αίδι6, {Π| Εἰποσοίίοαϊ Ἠαπαδοοῖ, ᾿ἰοβοπηυίι ον, Ῥ ΜΘ, 
Δα Ο'δοηῖιδ (Ἰ6Χ 8. ν. "γυῳ). Μαυνον, οὐ {π6 οἵ μοΥ μδηά, ἀοἴδηάβ 
[19 τοδάϊηρ ἴῃ [μα ἑοχὶ. ΤῊ δα βου οὗ (86 δποίθηϊ γϑυβίοἢ8 18 
ὩὨοΐ οὗ στοαῦ πεῖρηϊ, ἰοῦ {Π| ὁσουγτοηοθ ἴῃ Υ. 12 οὗ ἼΣΤΉΔΨΓΙ (ν- 

12) τιᾶῪ θα ϑΠ]γΥ Πᾶνα 164 {μ6πὶ ἰο ρῖνα [η6 ρχϑθίθσθποθ ἴο {86 βᾶτθ 
ΟΣ ἤθγθ. [πὶ ΧΓΟΡΙΥ ἰο {π6 οδ]θοϊίοη οβδγοά ἴἰο {π6 ἰοχί οἡ ἐῃ9 
στιουπά {παῖ ΣΝ) {86 ῃ Ὀδοοπλθ8 δ] ἑορϑίποῦ Βα ρογήμποιιθ, 1Ὁ ΠΙΔΥ 

Ὀ6 5614 [μδὲ ἔπ γα ν}}}} θ6 81|6ὸ βαῃη6 Σϑἀ ΠΆΠΠΟΥ ἱ να δαορί ἐδ 
Τοδάΐηρσ οὗὁἩ ἴῃ δποίθηϊξ γϑυβϑίοῃβ ; ἰξ 18 βιι ΕΠ ἸΘῪ δοσοιπῃίθα [Ὁ 
ἔἴτοπη [886 ψϑυθοβν οὐὗὨ [Πη6 Ῥορα αν βέγ156.Ύ 5611] [26 Ῥδδϑαραβ 
ὈγοιρὨ ογναγά ὈΥ Μᾶαιινθν ἴῃ Ῥτοοῦ οὗ [18 Δγθ φυϊίθ ἱπαρρ] 6806, 
Ἀπ 1Π6 τ86 οἵ ἼΣΘ Ὁ) 18. 8.1} ὙϑΥῪ βίγϑηρθ ἰξ τ ΓΘ ἴο ΣΟ 6 Γ 
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ὙΛΩΔῸΝ Κ΄ ΠΟῪ βίαγίθα ἀροη {μον σαν." Βαΐ (818 γοπάοείηρ ἴ5 8 

ἔτ ΠΌΤΩ ΘΧργοβϑίηρσ ἴΠ6 τηϑδηΐηρ οὗἩ π6 γγογὰ 88 [Παὺ οὗ {6 
ΔΠοοηΐ Θχροβίίογβ, “ Ἰαραίοβ 86 βιπη]ατιηῖ, ἴο πο ἢ Οαροζέιι8 
Δα οἴ ῦβ ἢδγθ 78}}Υ οδ]θοίοα {παὺ “ [6 ἀϊά ποῖ ργοϊθπα ἴο Ὀθ 
ΔΙῺ ὈΔΒΒΔΟΟΥΒ, [ῸΓ [ΠΟΥ γγΟΥΘ ΔΙ. 558 1018, [Π6 ργοίθηςθ οοῃβιβίο, 
1η {Π6]Ὁ βαγίηρ [Πᾶὺ {ΠΟῪ οᾶπλθ ἔτοπὶ ἃ ἀἰβίαηὐ ἰδη ἃ. ῳ  ΠΙΘἢ 
18 ποῦ τηρῦ ὙΠ) ΔΠΥ ΠΟΤ 656, οχοθρὺ 88 ἃ βυϊϑίαπενο 1} {}16 

τιθϑΠἰηρ᾽ ΠΌΠΟΙ 8, ΘΟΥΤΟΒροπἀβ ἰο 1ῃ6 Αγαδίς , ἰἱνὶξ, ρογγυεηίϊὶ, 

ΔΠα ΤΩΘΔΠΒ ἴῃ ΗΘ Όγονν : Ποία 8. ἰαραίαπι 86 ΠΊ6 Πρβλ [ΆΘΘΓΟ, 
ΔΌΪοραίμπτη 8. τι ϑβθα) ργοβοϊβοὶ (ΕἸἰΪγβὲ οὐῆο. 8. ν) Ηθηοθ [Π6 
γγΠ01]6 ραββαρθ 8βῃου]ὰ 6 ἰγδῃβ]αίθα : ““ [Β6Υ Θηΐ δηα ἰγανθ θα 
8.3 ἈταθαΞββαῦ γι," ΟΥ “ΠΥ Ββίατίθά οὐ {πον ἸΟΌΓΠΘΥ 88 διηρᾶβϑ8- 
ἀο158 ; διὰ ΡΝ) {Π6ῃ οθ8868 ἴο Ὀ6 ουΐϊ οὗ μ]866. -οὐὖνϑ ον 

οἷά, ἐσογπὶ ομιὲ βαοζθ, ἱπίο τυ οι μ6 ῥγου  βίοῃϑ τοχυίγοα ἴον ἰ19 
ἸΟΌΣΠΘΥ ψογ6 ρ]δοαά. γ ΤΙΝ» ιυἱιοδζῖπθ. ἴο {π6 ργαβοηΐϊ 

ἀΑΥ͂ ΙΘαΠμο θᾶΡΒ ἀΥῈ α86α ἴῃ {π6 Εἰαβί ΤῸ [16 Ῥαγροβο οἰ ΠΥ οὗ 
ῬΓΘΒΟΥΙΡ᾽ ΟΥ σΔΙΥΥηρ ᾿Ιχα 48 (6.0. ἩΔΊΟΥΣ, Π}}]Κ, ἀηα τυ 6) ; {1680 
ΔΓΘ ΡΘΠΘΟΙΆΪΙΥ πιδάθ οὗἨ ροαίβικ! 8, ΡΥ ρδῦθα 1η ἃ ῬΘΟΌΪΝΙΔΙ ΤΩΔΏΠΟΥ, 
οὗ νοὶ ἃ ἀθβοσιρίίοη 18 σίνοη Ὀγ οδίπδοπ (ἰϊ. Ρ. 441.) Οὐμραγο 
ΟΠ 16 ΨΠ0]6 βυδήοοι Ἐπ Β.. ὙΥ. 11. Ρ. 490. "ΠΟΥ ΒῸΣ ὈΨῈ 

ἐογπ δῃἀ ηιοπαρά. ΜΞ ἴο αρῖϊί, ἰο ἰδαν, ἰο ἐθαν ἵπι ρῖδοθ8. ὙΣ ἴο 

δὶπα ἱοσοίδον. ΤῊΪ8 νογὰ ἴβ ΥΘΓῪ βρη βοδηΐ, 5η 66 1η {16 Ἐκαβί, 

88 Ὑ6 Ιδατῃ ἴγομλ Ολογαϊΐη (ἴῃ ἰοδοπηνί 6γ7}8 Α. ἃ. Ν, Μογροη- 
Ἰδηά 111. Ρ. 4), ἔπὸν σϑρδὶγ {Π6 5Κ1η8, ΏΘη ἰοῦ, οἰ 6 Ὀγ Βοησ 
1 ἃ ΠΟῪ ῥΐθοθ, οὐ ὈΥ ὑγίπρ π6 ὕνγο ἰοσῃ ρᾶγίβ ἰορϑίπον 1|Κ6 ἃ 
Ρῦγβθ. ὙΠ ΟἸθοοπ ϊθ8 ἢδα πὸ ἀουδὺ δαορίοα {}| Ἰαἰίον τηοάθ, 
88 ΠΟΥ Ῥγοιϊθηάρα {Πδὲ [16 5.108 ὑγϑῦθ ΟΣ Οὐ 1ῃ σΟΠΒΘΑΌΘΠΘΘ 
οὔ Βα Ἰοηρ ᾿ΟΌΣΏΘΥ (ν. 18), ἀπά {ποὺ πουἹά {πογείοσα ποῦ ἴᾶνα 
Παᾷὰ {ἱπι6 ἴο 8607 'ῃ ΠΟῪ Ρ]6668.---Ὗ, ὅ. ΓΑ ΡΟ ϑίγοησῖίν νιθπάφα. 

ΟΡβοσνϑ [86 θιπρμδίὶς ἔογῃι Ῥαδὶ. Ὁ. ΘΙ] ογιγιδ, ταϊοδθ᾽ “5 
Ρδηἷ8, ἐψαθυρώμενος (Αγιιία), κάπυρος (,ϑυψυηπιπιαοδιι8), ἰὴ γυϑέα 
σοτητηϊ πα) (Ῥμίσαί6) ; οὐ πιοιιϊάν, εὐρωτιῶν (.Χ Χ), βεβρώμε- 
νοι (Τλοοάονοί) Τὰ 15 ΑἸ ἤουϊΕ ἴο ἀοίουμμα ΠΟ ἢ 18 σοστϑοῖ. 
Νοιβίηρ ἰ8 ῥγονθὰ ὈΥ ἴπ6 σϑιηδῦῖς τηδάθ ὈΥ οϑθοηηιζ ν᾽, ἴῃ 
ΟΡροβιίοη ἰὸ {π6 γϑμάουϊηρσ “' οΥΠΊ ]6α :Ὁ {πᾶὶ ““]Ἰοανθβ 818 
ΠΟΙΏΡΟΒΘΘα οὗἨ οὔαπλ 8 τ ΠΘη ποῖ πιου]άγ, πὰ 10 85 ἐπ υγθίοσ6 ΠΟ 
δῖρῃ οὗἉἍ ἀρὸ ἴον ἐἤθϑιη ἴὸ πᾶνθ ογαπι ] θα ἰο ρΐοοο5," [οΣ 1 Ὀγοδὰ ἰδ 
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80 ἀτγ, {Παἰ ἴξ [4118 ἴο ρίθοβϑ, {1118 15 ἃ Το θυ Ὁ] σοποίτιβῖνο βῖρῃ οὗ 
119 θοῖηρ οἷά, Τῃδ τηθαπίηρ “ πιοιιϊαν " Υαβίβ ΟὨΪΥ ἀροπ {116 1.86 
οἵ ὴρ5 σῖ ε16 βρη βοδίίομ, σουεγεά τοὐμι βροίβ, ϑροίἐθ, θη. 

ΧΧΧ. 82 5864. ; ὈΥῚ2 ΓΤ ψγ ο] ἃ ἘΠοΓΘΌσο θη ἰγη δα ἴο βροίϑ. 

ὙΥΒοέμον [15 18. ἃ ϑυ 406 ἀαβοσρίϊοη οὗ ἀπυίπίηρ του γ΄ 1 ΟΣ 
ιἦ.6}1 φασϑίίοη, 8η6 σου! ΪῪ Ὀγϑίδυ ἐἢ 6 ΤΌΓΠΊΘΥ πηθϑηΐηρ σγμπιδδ. 
[1 ἔανουγ οὐ {18 τνο ΠΔῪ αγΠοΓ δάάυςε 1 Κίηρβ χῖν. 8, ΠΘΓΘ 
ὈΣῊΡΣ 15 υϑεὰ ἴον θα θα ραβίγυ οὗ ἃ ἥπο ἀθϑβογρί!οη, ΟΥ̓Δ ΚΠοΪ8 : 8 
Τὴ Δ Πἷ Πρ ΠΘΑΙΪΥ 4]]}16ἀ ἰο ογιπσιδδ, Ὀὰὲ ποῖ ἴῃ {Π6 6880 ο πιομίάν. 

Ὗν. 6, 7. [πῃ ἐΠ8 βίδίθ ἐη6 Οἱ θθοη 151} δι Ῥ ΒΘ ΟΥ̓Β σοπ6 ἴοὸ 

)οϑῆυα ἴῃ [86 σϑιηρ δὲ ΟἹ]ρα], ᾿ἱπιγοάπςοθ ὑΠΘπΊβο νοβ ἃ8 δπιθα558- 
ἄοτβ ζΌτΩ ἃ ΓᾺΓ σου ΠΙΓΎ, δπά Θηάἀθανοῦῦ ἴο ἔοσπλ 8ῃ 41}|8πο6 ὙΜ01} 
1Π6 [8γ86}116ὁ5. ΒΥ {16 ψοσάβ “" ἔγοῃ ἃ ἀϊβίαπὶ Ἰδηᾶ," ψ ]οἢ {ΠΟῪ 
τοροϑῖ Ὑ] σγϑδίθυ Ωρ 8818 (ν. 9), “" ἔΟΠῚ ἃ ὙΘΙΎ ἔδυ σΟΠΙΓΥ͂ 
ὍῸ 816 (ΟΠΊ6,᾽ {ΠΥ τηθδὴ {πᾶὶ {ΠΟῪ ἀο ποῖ βεοϊοηρ ἰο 1ῃ6 
Οδπαδηϊΐοβ, [Πδὶ {Π 6 ν σΟΙΠΕΓΥ 15 βιἐπμαῖθα οἢ ἴπθ οὐ 5146, ΟΥ Ὁ6- 
γοπὰ {Π6 θογάουβ οἵ {πΠ6 Ἰαπά οὔ ὕδπδδαῃ. ΤἢΪ8 18 σοηἢγηηθα ὈΥῪ 
[6 βαγίπρ {παι ἵππον πδὰ ποαγά, ἐπαὶ {π6 18γ86}} 68 ἡ οτΘ ΟἿΪΥ 
δῦουΐ ἴο ἴ4Κ6 ροβϑβθβϑίοῃ οἵ Ολπδδῃ, ἀηα ἀθβίυου [8 ἱπ Πα Δ η[8.--- 
στἰσαϊ, ἰπουρσῇ τοραγάθα ὈΥ {Π|| ργοαῦ θοάΥ οἵὗἉ σοπιπηθηζϑίογβ δπά 
ΘΘΟρΤΑΡ ΙΟΥΒ 88 Π6 881η6 ρΐδοθ 88 {παῦ ἴῃ νν μἰσἢ {116 18γ6}1068 ἢγϑὶ 
Θηοδηρ6α (ςἤΔρ. ἱν. 193), 15 ἃ ΑἸ γθπς ρἷαοθ δἰτοροίποῦ. [10 ννὰ8 
ΠΟ Οἴδαν ἔπδπη {π6 ΟἼ]ρΑ] ννα ἔγθα  ΘὨΟΥ τηθοῦ τυ ἴῃ Φπᾶρθ8 δηᾶ 
{π6 ἢἤγβε Βοοῖκ οὔ ϑαπιιοὶ, βἰιδίθα οἡ ἐπα τηουηΐδῖῃ8 ἴῃ {16 
υἱοί οἵ Βοίποῖ, ἀπά τυ ῃΐοῖ 511} οχὶβίβ Ἀπάθσ 16 πᾶπιὶθ οὗ 
ΜΠ|}}Π14 (ςἔ, ᾿οδίπδοπ τϊ. Ρ. 81.) 864ᾳ.). ὙὍθ ργοῦδθι ν οὐὗἁὨ {18 
1 μᾶνϑ βίιονττι 1Π ΤΥ Οὐοπιπι. οἡ {6 ΒοΟΙ οὗ Κίπρβ, ρ. 288, 844. 
Νοιίηρ θαΐ {ΠἸ6 ἔδλοϊ οὗἨ {ποῦ θοίῃησ πὸ οἴπον 6Ἰ]ρᾺ] ἴῃ Οδηδδη 
σου ]α 75} }} }7 υ8 ᾽ῃ Βαρροβίηρ [αι [Π6 ργθβοηΐ (ΠΠρα] νγα8 βἰζυδιοά 
ἴη {Π6 νδ]]ον οὗ Φογάδῃη. Βαΐ 85 {ποῦ νγαϑ 8ποίΠοσ, Ἀπ 1 18 βαϊὰ 
ΙΔΟΓΘΟΥ͂ΘΥ ἴο ἤδνο βίοοιἱ ορροβὶίθ ἴο ἐπα τηουπίαϊπ8 Εἶθ] δπηά 
(οτίζια (Π6αΐ. χὶ. 80), τὰ δβϑαπηθ νη δουΐ μαβιἑδίοπ ἐπὶ Φοβῆαδ 
ΡΙἐοπιθα 18 ἰθηῦ {ποῦθ. ΕῸΣ νγ8 ἀβγδ ποῖ ἔοσ ἃ πιοιηδηὶ αἰἐγὶ θαΐο 
ἴο “΄οβῆτια {Π|6 [0}}Υ οὗἉ σοΐηρ θδςοκ, αἴον "6 μαά ροποίγαϊθα ἰο ἐῃ8 
ὙΟΙΥ Ποαχὶ οὔ [Π6 σουπίγγ, δα ἀραΐη ἰακίηρ Ὁρ Ηἷβ ροβι [ἴοι οη [86 
Θχίγθπηθ θαβέθγη Ὀόγὰθν οὗ ({|6 ἰαπά, (8 ἰοανίηρσ [ΠηΠ6 ὐδηδϑη ῖοβ 
αὐ ρογίροϊ ΠΙΡΟΥΥ ἴο πλονὸ αηξοιίογθα δηλ ἀϑὲ {π|| ΥΟΥῪ οἰ[165 ἀπά 
Ρίαςθθ ἐμαί πα ῃδὰ δἰγθδαν οοηηφαθσθά. [1ὲ τπᾶν Ὁθ οὐἠδοίοα ἰο 
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1118, ἐμαῇῷ γα ἃσθ ποῦ [ο]4 {Πιάὺ 6 γτεπηονθὰ ἐπθ οδρ ἰο αἸ]ρα] 
αἴθε {16 οἀρίαγο οὗ Αἱ. ὙΠ18 15 ἴσα, ας 10 ῥγονθβ ποίἱηρσ, 88 
ΔΗΥ͂ ΟΩΘ ΤΔῪ ῬΘΙΌΘΙΥΘ, ὙΠῸ γοῆθοίβ [πὲ 1π οἰρ. νὴ. 80, να Βπὰ 
ΠΟ δοοουηῖΐ οὗ Πἰ8 ῥγοοθθαϊηρ ἵτοτη ΑἹ ἴο {Π6 τηουπηίδίηβ ΕΑ] ἀπά 
ἀογίΖιω, δηά ἐμδῇ ἴπ ἔδοῦ [Π6 Βοοῖὶς ἀοθ8 ποῖ γίνε ἃ σοῃδβϑοιενθ 
δοσοπηΐ οὗ 411 [πΠ6 τρδυο ἢ 68 ἀπ ἰδοίοβ οὗ «“οβῆπδ, θὰ ΤΩΘΓΟΙ ἃ 
ΟΌΓΒΟΓΥ ἀοβογιριίοη, ἔσο Ππ {ποοογϑῖῖο ροΐϊηΐ οὗ ϑῖδνν, οὗἁἨ {6 οοῃ- 
αυοϑὲ οὗὁἨ Οδπδᾶπ ὉΥ ὑπ βγβὶ 198 ὉΠῸΘΡ οδῆυθα. [Ὁ νγᾶ8, πο 
ἀουδί, [6 ανουγϑ 6 ορρογίπη 165, τυ πο αἸἰραὶ αβογάρθα ἴοὸ 
9 οϑῃυ8 ἴον ἴ[π6 ὄχθου οη οἵὁἨ [18 ὑ]δπηβ ὈοΐΒ ἴῃ ἴμ6 Νονί δπὰ 
ϑδουίῃ οὗ {16 απ, [δὲ ἱπάυσοα Ὠΐτη ἰο βοϊθος 1ξ 88 ἢ}8 μοδά 
αυδγίοτβ. [Ὁ 38 ἴῃ [Π6 σοηΐγο οὗὨ [ἢ 8 σΟΙΠΕΓΥ, βι[αδιθὰ ἀροπ 8 
δίθορ ἢ1]}, ἢ σοοα 40 ]6 Ἰαπὰ ἀροη ὑΠ6 ἴορ, δπὰ οοπητηδπαρά ἃ 
ταοϑδὲ δχίθηβινγα ργοϑρθοῖ οὗ [Π6 ἰαγρα ρ]αΐπ 'ῃ ἐμ6 Ὑ δϑὲ, ἀπά αἷβο 
τονγαγὰβ ὑμ6 ΝΟΥ 8πα Εἰαβί.---νὖ. 7. ΤΊ Κ οΥἱ ἼΘΙ 5. 15 Ἰουπὰ 

ἴη πηδᾶν ΜΆ.) γοῖ 1Ὁ 15 ΟὨΪΥ ἃ ρτδηγηδίϊοαὶ δυηθηἀαίίοη, τηδάθ, 
ποῦ οἢ δοοουπὶ οὗ [ἢ6 βἰῃρυϊαῦ τὔνμ» [ῸΓ [18 18. ἔα ΘΠΕΪΥ τηϑὲ 

ἢ [πὶ 1Π6 ἰδίον!ο4] Ὀοοῖ8, σοηῃϑίγαρα 85 ἃ ποὰῃ οὗ τυ] πὰ 6 
σὴ ἢ ἃ ρἰαγαὶ νϑγΌ (6. σ. ὁ υᾶρο8 ν1}1. 22, χχ. 86, 1 ὅδ. χὶν. 22, 
Δηα οὐ 618), Ὀαΐ 1ῃ δοοοπηπιοάαίίοη ἴο ἔδθ 5: ηρι ΑΓ Βυ Ἶχ ΣΡ ΤΟΥ 

ΤΊιο οι ὙΘΝῚ 6. ὑπμογθίοσθ ποῖ ἴο θ6 αἱίογθά,. Υ 8 "ὩδῪΥ 

ΘΑΒΙΪῪ δοοοιηΐ Ὁ {Ππ6 βίηραϊαν ἴῃ ΨΞ 95 ἴμ6 βαρροβίμἴοπ {}πᾶὺ 
ΟὨΪΥ οπδ οὗ {Π6 18γδ6] 68 ΒρΌ Κα 88 [ἢ8 Σοργοβθηίβεῖνα οὔ τπ6 ψν}οΪθ 
Ῥθορΐθ, απὰ {πογοίογα ἐμαὶ {Π6 βυ σ γοἰαΐθβ ποὺ ἴο {Π|8 ᾿πα νἀ πΑ], 
Βαϊ ἴο {86 ρϑορῖο τοραγαθά ἃ8 ὁπΠ6. 718 τν6 ΠΊΔῪ Οἰθαυϊν ἀδάσευ 
τοι ἔθ ὑγογαβ :--- ὁ ἢονν 5}}8]} 7) τηδκα ἃ ἰθοασαὰρ ψ 11} ἐλ66.᾽ ΓΤ 

ἀΥ6 16 ΟἹ ΘΟ ἴ65, ὙΠῸ 8Γ6 θα οἰαββθα ἴῃ ἐπ 6 Η νο ἀἰν βίο οὗ 

{π6 Οαπδδηϊίθβ; οἷ σπαρ. 1]. 10, ὙΠ6 ορδβίδοϊβ ροϊπίθα ουὐ ὈΥῪ 
{Π6 Βγαθ 1168, ἐΠαὶ, 16 1η6 ΟἸΘοΙ 68 ἀντ ] ̓η [Π6 τά βὲ οὗ ἐπ 6η], 
{πᾶ} 15 ἰη {16 Ἰαπᾶὰ οὗ Οδηδδπ, [ΠῸῪ οουἹά ποῦ [Όγπὶ δῃ 4]}18Π 606 
ὙΠ {ΠἸΘ ΤῺ, ἃσοβ6 ἔγοπι [Π6 Ὄχσρῦθβϑβ οοιηηδηᾶ οἵ (ἀὐοά, ἴΠπαὶ {ΠῸῪ 
ὍΝ ΟΓΘ ποῖ ἴο πη8Κ6 ἃ ἰϑᾶραρ ψ ἢ} (Π6 Ἰπ Δ δη 8 οὖ Οδπαδη (Εἰ. 
ΧχΙΐ, 82, χχχὶν. 12; Πθαΐ. νἱῖ. 2 ; οἵ, Μέ)Ἰολαοίϊε Μοβ. Β. 1, ὃ 62). 

ὙΥῈΝ τοΐδγσθησθ ἰο οὐ ν᾽ πδίϊοηϑ ἐῃμοῦρ ννἃ8 ΠῸ 80. ἢ Γαβιτ οἰ οη. 
ΤῊ ΤθΆΒ0η δβϑρηῃρά ἴον {8 ργ οἰ ὈΪ εἴη γα ἴΠ ἀδηροτ, ὑἐπαΐ {16 
Οὐπδαηΐξοβ πουϊὰ Ὀθοοπιθ ἃ 8η876 ἴο ἴπ6 1βγ8θ]1168 ἀπά ἰοπιρὶ 
1πδῖ ἴο ἰάἀοϊαίγγ (Εχ. χχὶ!. 88, χχχῖν. 12; Ναμῃ. χχχῃῖ, δὅ ; 
Ῥοαϊ. νἱῖ. 4, ἄς.) Βαϊ {Π18 ἄδηρον αἰὰ ποί οχὶβί, δἱ ἰθαβί ἴο {116 
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ΒΔΙὴ6 δχίθηϊ, 'ἰῃ [6 οᾶδ6 οἔοίμουβ, δῃα {μουθίογθ, 88 Ὑγ16 τὺ ἰδ 
ἔτοιῃ δαί. χχ. 11, {ΠπῸ }Ὶ σοῦ ποῖ δοβοϊαἴοὶν ἔογθ] ἄθῃ ἴο οοη- 

οΟΙυάα ἃ ἐγθαῖυ ΠῚ {Π|6π|.---Οἡ ΡΥ ΔΙΒΡῚς δηά (Π6 Κοὐ] - ΣΝ 

866 (ἰδθοηΐμβ ΠΤ ἤτον. Ρ. 808. ὰ ας 
γν. 8---18. Οπ ἔαγμ ον οχδιιϊηδίϊου [Π6 δια Αβ88 40 Ὑ8 ἴγοπὶ 

αΊΡοοη ρᾶνα ἰο “οβἰναδ {86 [}] οχρ]απαίίοη, ὑπαὶ {ΠΟῪ πδα ποαγὰ 
οὗ 1868 τιϊρμῖγ νου κ8 πο αοἀ μὰ ττουρης οα ῬομΑ οὗ Β19 

ῬΘΟρΪΘ [βγϑοὶ, δηὰ ῃδά ἴγϑϑῃ ἱπάασϑά ἴῃ σοπβθαῦθηοα ἴο σοη6 ΠῸΠΙ 
{Πεἷν Ἰαηά δἴαν οἷ, δῃὰ δηΐοσ ᾿πίο δὴ 8]1]|8π66 τῖθ {ἢ 6 ἼΒγΔΘ 168 
ἴῃ [Π6 πδπιθ οὗ μ6 6] ἀδγβ οὗ ἐπ ῖγ Ἰαπά. 1η ῥχγοοῦ οὗ [Π6 ἀϊδίδποθ 

ἔτοσῃ Μοὶ ΓΠΟΥ δά οομηθ, ὑποὺ ροϊηῦ ἰο [86 σοπαϊίοη οὔ [Π6 
{αν ἢ σ αἴθ 5118 Δηα ᾿ΓΟΥΒ1018.--- ΤῊ ΘΧΡΥΘβΒίοη “’ 6 816 {ΠΥ 
ΒΟΙΥ ΔΗ 5 τησϑὲ 06 ΤΟρΑταθα 8ἃ8 δΔΠ ΟΥ̓ ΘηΐΔ] τηο046 οὗ βρθϑοῇ, ὉΥ͂ 
τ Οἢ [ΒΥ Θπαἀδανουγοα ἴο ψῖῃ {Π6 ἔανουν οὗ Φοβῆπδ, δπὰ μοὶ 88 
8 ἀφοἰαγαίίοη οὗ τοδάϊηθβ8 οἡ {Π6]} ραγί ἴο Β πη ἴο [1| 1ΒΓγ8 6168 
8:η4 βοσνϑ {μθ, Ὦ10 ἢ ϑογαγίιδ, Ο. α Τιαρίάο, οδεμην θη ΒᾺΡ- 
ῬΟΒ6 ἰδ ἴο αν Ὀθθῃ. ΕὟΡ 16 8]}18η66 ΠΟΥ ΒΗ Θα [ῸΓ τνᾶ8, ἃ8 
αἼτοίζιιϑ8 ΦΟΥΤΘΟΙΪΥ Οὔϑοσνοβ, ἔοθάι8 βοοία]θ), αὰοὺ ἰοσγα οὖ ρθη. 
ἸΙθογίαϑ 10518 στ Πα θυ Γ. τ ΝΠ ΓΕ ιοδιοηοθ πιαν γοῖι λαὺθ 

οοπιοΐ ΤὍ]ιο υ86 οἵ [Π6 πηρογίθοϊ ὉΓ ἔπΐατο ἴῃ {πΐ8 γασδβίϊοῃ, 1ῃ- 

βίθδα οὔ {Π9 ρογίθοϊ οὐ ργοίογί ἴθ, νὴ τὸ σϑήργα ν πὰ (θη. 
ΧΥΪ. 8, ΧΙ. 7), 18. ΤΠ 8 οχρίαϊποά ὈὉγ Μαι»ογ, “Ηδ ν}1ὸ 88 γ8 
ὨΝΞ ΓΝ» Ρα (η6 αυοδβίϊοῃ βύθσ ΪΥ ἀπα Θηρῃ δία] ]Υ ; Ὀαΐ ΠΘ 

ΌΥ ΒΑ Υ8 ἐφ 7 Ἰλϑγ» ΡῈ 8 10 τι τἢ το ο8.Υ δπα ρο τ 6:1688. Τ]}}8 

ΟΧΡ  ηδίοῃ 18 ἸΔΟΥΘ Βα ἰϑίδοίοσυ ἔπη {δαὶ οἴογοα Ὁγν Ζισαίά 
(ργρ. ὃ 186) νἱΖ. : ἐμαῦ [Π6 8Β6Π86 18 νδῦιϑὰ ἴῃ ογάοϑγ {πᾶὐ {ἢ 6 
ΒΆΠΔΘ ΔΟΙΟΙ ΤΩΔΥ͂ 6 ΤΟΡΓοβοηίθα ΟἰΓΠῈΥ 8485 }8ὺ σοτηρίοίαα, οὐἨ 88 
Β[1}} ἴῃ Ὀγόρθβδ, δηὰ [δ [ῃ6 ἱπιροτίθοι ΤΏΔΥ ὉΘ υι86ἀ ἴῃ {16 ρΪαοθ 
οὔ (Π6 τϑαὶ ργϑβδθηῦ; ἴῃ ὑῃΐο νἱονν Ο'δβοηΐιδ Ἰοΐη8 (ϑῃγροῦ. Ρ. 
7110). - τ Ὅς ἜΛΆΝ ὈΣ» δέοαιιδ6 οὗ 1λ᾿6 παπιθ, ον ἰο ἐδ παπιο οὗ 

«]ο ουαῖ ἐδν Θά. ν ΘΧΡΥΘΒΒΘ4 ἐδ8 ουΐνγαγα οδι86 οὐ ἐπ οὐ]δοὶ 

αὶ τϑίδγθηοθ ἴο ὑΒοἢ δηγίΐηρ μα8 θαθὴ ἄοηθ (ΠΕἰοαϊά 1 ΘΒ ΓΌ. 
Ῥ. 411.)--- Ετοτα [86 ταῖρΠΥ τγοσκ8 ρουίοστηθα ὈΥ 186 1ῳογά, ἐ}16 
ΟἸθδομΣίαβ βοϊθοῖ οὨΪΥ ὑποβα γον ποθ ἄοπο ἰῃ Ερστρὶ ἀπά (ἢ 
οὐου σον οὗ {Π6 ἔνγο Κίηρϑ οὗ [6 Αὐππηογῖῖθβ (886 δὲ 1]. 10), δὰ 
τηϑηθοη [686 88 πανίηρ σοπιθ ἴο {ΠΗ 6} ΘΔΓΒ; ἰοσ βυ οἰ θηὶ {1 Π16 
᾿ιδὰ οἰαρβοά βίῃοθ {π686 ὁσουσγθα, [ῸΓ ἴΠπ6 τοροσὶ οὔ [6ηλ ἴο δ6 
ςαγτὶϑὰ ἰο ἀϊδίαπε Δ Π 68. ΤΠ Ῥ885 ΟΥ̓ΘΔΣ 11 5:1θῆς 6 [Π6 ΤῊΙΓΡΆΟ]68 
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ψτΟΌρΡ δἱ [86 στοββίηρ οὗ {πῸ “ογάδῃ δῃάὰ δὲ “}ϑγῖσῃο, “Ξ βθοδιιβ8 
τ νου] ἤανθ ὈΘΘῃ ἱπιρο881:0]6 ἴῸγ 116 γα ΟΟΣ οὗ ἔμο56 ϑυβθῃίβ ἴο 
ΤΟΔΟΪ ΤΠ 61, 1 ΤΠΘΥ͂ σΆΠ16, 88 {Π6Ὺ δβΒαϊ4, ΤΤΌτη 80 αἀἰβίδηϊ ἃ Ἰδπᾶ." 
(ὨἈἨ αδἰι.5).---Οπ {116 ὕονγῃβ Ζοδλδοη ἀπὰ Α δἠέαγοί, 8566 οβαρ. χὶϊ. 
2 Δῃ4 4.---Ν. 1]. ἩΔῪ Ομ" οἰάθνδ, 88. (πὸ ᾿ιθδά5 οὔ {π6 τθρυῦ- 

ἸΙς. -ὖῦ.. 12.ὕ ΠΟΙΆ, ΤΣ ἐλὶδ ὄγθαά οὗ οἵιγ8, 86. Ἰοοὶς αἱ ξ. Οπ 6 
86 οὗ {π6 ῥχοῃποιῃ Βοίογτο ἐπ6 ἀδβηϊέθ βιϑίδηΐνο, 860 δἰσαϊα, 
ΓΘ ὮΣΡ. ὃ 298 ἢ. 170 ἰ8 δυϊάθηΐ ἔγοτῃ {88 ρᾶγ81}6] ΠΡ Ν Υ. 18, ἐμαὶ 
ΓΙ 15. ἃ ἴτ16 Ῥτόποῦμ, ἃπά ποῖ, 88 “9260 897 ΒΌΡΡΟΒ68, ἃ ρδγίϊοϊθ 

. ΜΠῈ [Π6 τηρδηϊην (λένρ6.----π ΤῊ ἔγοτα "γὺς ργουϊδίοτ Κ07 α ἡουγπον, 

18 ποῦ ἕο 06 ΓΤ μά ογϑα, 88 88 Ῥ6θῃ ἀ0}6 ὉΥ͂ πιοάσγη ᾿οχ ορτΑρ 618 : 
“ἴο (8 Κθ ῬΓΟΥ 800 ΤῸΓ 8. ἸΟΌΣΠΘΥ," Ὀπΐ 88 {Π0 δα αϊου οὗ ἡ 
ΒΏοννΒ, “( ἴο ἰβο 1 88 {Π6ὶν ρσγονυϊβδίου." (αιυν»᾽). 

γν. 14---Ἰὅ. ΤῊΘ ΙΒΓ8611{68 γεγο ἀθοοϊνϑα ὈΥ ὑΠ|680 Τοργοϑθηίΐα- 
{0Π8. 8η4 ἐγαβίϊη σ᾽ ἴο {Π|6 Ὁ οὐ ΘΥ68 8η4 Θαγ8 1ηϑἰοδα οὗ δῃηαὶγ- 
ἵηὴρ αἱ [6 τηοσῖῃ οὔ 6 1,ογά, {Π6Υ τηδάθ ρϑᾶσο συ] ἢ ἔμ6 ΟἹ ΘοΙ 68 
αὖ 1Π6Ὶ ἀοβϑῖσο. Ὀιδγοπὶ οχρίδηδῦῖοπβ πᾶνα θθθη σίνοη οὗ [86 
ΜΟΓὰΒβ 2} ἽΡῚ. 186 Βαϊ ἀθθ ρδγδρῆγαβθβ ἴξ ἴῃ {π6 []ονπρ 

ΤΩΔΏΠΟΡ ἡπολσρ ΒΡ ἡ3ὴ απὰ ἐδθ πιθπὶ ζἰδίοηϑα ἰο ἐἢιοῖν 

τυογϑ, ᾿Δ Κη ρ ὙΥΦ 88 ΒΥΠΟΠΥΙΩΟΙΙΒ ὙΠ ὑγτῷ Ὑ ΠΙΟΝ ΤΘΔ}8 ᾿πδ8]- 

ἀϊαῖα 5 681, δῃὰ 8ο σοπάουϊησ ἢ ὈΥ νΘΡΌΪ8 1Π.5110818, 85 ὕαγ σάν Πα 5 
ἄοπθ. Βαΐ {818 18 αἰ ορϑίμον ἀγθὶγασυ. ΒΥ οὐδιουΒ ἰδ 18 σεπ6- 
ΤΆ ἰγδηϑ]αίθα οογγθοῖυ, “ απά ἐδ6 πιο (16 18γ86]1{65) ἑοοῖξ οὕ" 
ἐλοὶγ ργουϊδίοπδ. Βυΐῖ ΜΨὮΥ αϊὰ ποὺ ἀο {{π|8 αΐέαδίζιι5. ἀπὰ 
οἶλόγδ ΒΌΡ οΒβθ ἐμαὶ [Π]18 τυ88 ἃ δοπῆγιηγδίίοη οὗ {Π6 ἰγϑδῖν που μδὰ 
τηλάθ, ἃ σΟΥΘΙΙΟΠΥ͂ ΡΙΌΝΙηρ ΓΠΟΙΡ ΓΘΔΟΙΠ688 ὑ0 ἴοσΙ πὶ 818 ΠῸ6 
δα χοϊαὶῃ ἐΠοὶν 6 ηα8}}0. Βαϊ πο βασι ουϑίομμ σδῃ 6 ᾿Ἰπξοστοά 
ἤτοι ἀεη. χχχὶ. 406, 88 ΠΟῪ ΒΌΡΡΟΒΘ ; 8]} παὶ χὰ σϑϑδὰ {δ θγθ 15 
{πὲ 4600 δηὰ [ἀθϑῃ δἱθ ἱορϑίμοῦ, του (μου δά τηδᾶδ ἃ οονθ- 
πδηΐ. ΟἾΠΘΙΒ ᾿τηδρῖηθ ὑΠπᾶΐ [Π 6 1ΒΓᾺ6]1{68 ἴοοῖς βοῖηθ οὗἉ ὑ{Ποὶγ ρσο- 
ΙΒ 08 8η6 ἰαϑίοα ἔπϑτὰ ἐπα [ΠΥ παρ Ὀ6 5α 158.6 ἃ Ὑγ1}}} ΓΘ ίθσο ποθ 
ἴο {π6 ἃἂσθ. Βαΐ {Π6 ἑοχὲ β8γ8 ποίμιϊηρ δρουξ δδίϊηρ οὐ ἰαϑίίηρσ. 
5111 1658 στουπὰ 18 {ποῦθ ῸΓ 1Π6 ΟΡ᾿πΐοη ἜΧρΓοβ86 ἃ ὉΥ 1267 686} 
δᾶ ἴῃ {μ6 Σι οσοίίοαϊ Ἡαπαδοοῖ, ἐμαῦ ἴμ 6 ἑακίηρ᾽ τοξδγτεά ἴο γγαβ 
{π6 δοοορίδηοο οἵ ρ᾽ῆβ, ὑσοῦραῦ Ὀγ [Π6 (Ἰ θΘομη685. ΤΊιθ οογγθοὶ 
Ἔχρ  δηδίοη 18 ἐμαὶ ρίνθη ὉγΥ ίαδίμδ πὰ δα ἀγοββοὰ ὃν ἀῆολαοίϊε 
ΔΠ4 ᾿οδοπηιὰ ον, [Ππαὶ “8 οοπίγαδβί 15 ἱπίθπαρα Ὀθίνγθθη ἐσζίπο οἵ 
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ἐδα ὑγνεαά οὗ [6 (ἹΘοη 68 ἴῃ {ΠΕΡῚ ἤδη 45 δηὰ ἐγαβίϊηρ ἐπ οὶ  ονντι 
ΘΥΘΒ Οἢ [6 ὁΠπ6 Πδηά, δπα αδζίηφ οὗ ἐδ πιοιιέδ, ΟΥ̓ οΥδο]6 οὗ ἐλδ 
Τονά, οχ ἴθ οἴμοσ." ΤῈ βαπιθ ἰάρα 18 Ὠϊπίθά δ πὰ ἴΠ6 σουηασὶς 
τιδὰθ ὈῪ Οαἰυΐπ : “Τῃ ΤῊΥ ορίηΐοη {Π6 βίγθββ 18 ἰδ ἀροη {ΠΕΟΙ͂Ρ 
δχοθϑϑῖνθ γα γ, [ἢ ΘΆΒΙ]Υ Βνγ] ον πρ {Π6 ΤΑ Ὀυ]ου 8 Βίοσγ, δπὰ 
γοῦ ονθυϊοοκίηρ 1Π6 ΔΟβυγ ΠΥ οἵ 188 ἴα]65, νυ 1150 {6 γ Ἰοοκοὰ 
ΟἸΟΒΘΙΥ δὲ 6 Ὀσγοδά. Ταϊκίηρ 1π6 ργον βοὴ νγ88 ΓΊΘΤΟΪΥ ἃ 51 Ὁ, 
{πὶ ὉΠΟῪ το] θα ἀροη Π6 5βἰδίθπηθῃξς τδάθ ΕΥ̓͂ ὅπ6 (ὙἹθοῃϊίεβ, 
Ἰηβίοδα οὗ δϑἰεϊηρ δὲ {π6 τηουτἢ οὗὨἨ {π6 Τωογά, ἴ.6.) δηαϊτγηρ 18 
Μ111 ὈῪ πιθδῃ8 οὗ {π6 ται δηὰ Τμαπιτΐ οὗ ἴπΠ9 ΗΙσῇ Ῥυίϑβί 
(Ναμι. χχνὶϊ. 21). [Ιῃ {Π|8 1Π6 1βγδ}]θ8 οσο στοηρ, [Βουρἢ 
86 γ ἀἸὰ ποῖ ἐπουθΌυ γος ΔΠΥ͂ ΘΧΡΙΘ88 σοΙμδηἀτηοπί οὗ αοά, 
80 88 [0 ΘΏΔὮΌΪ6 8 ἴο ἀδβοῦῖθο {ΠοὶΡ οβθηςθ 88 ἃ ἀἰβγεσαγὰ οὗ [Π6 
ἰανν οὗ Μοββεβ, 88 αινδν (Ϊῃ σμδρ. νἱῖ. 24) δπά υ. Ζεπσογῖο ἤᾶνθ 
ἄοῃο.---, 15ὅ γ.) Ὁτησ Ὅνν) διὰ οσήμα σγαπίθα ἐΐσπι ρεαοο, (ςξ. 

15. χχνί!. δ) ; ποῖ, ΤΗΝ Ῥθδςθ ἢ τπθπὶ" (06 Ῥείί6), απὰ 

τη846 ἃ οονθηδηῖΐ υἱεϊι ἐμ 6 πὰ (τι ἴῃ {πεῖν ἵδνουτ). ὈΓ τς ἔο 

ἰδὲ ἰλθηι ἴσο, ἴ.6., τοῦ ἴο πιϑῖκθ ΑΓ ἀροῃ ἴβθῖλ Οὐ ἀδβίσου ἤθη). 
Τιιβ σονθηδηΐ νγ88 σοπβγτηθα Ὀγ ἴΠ6 οαἴ]8 οὗἨ [πὸ ῥγίμοοθβ οἵ τ} 
οοηρτοραίίοη (1Π6 ἰι6448 οὗὨ {γ1}0068). 

γν. 10---21. ΤΉ γοΘ ἀαγ8 οἢ]Υ δᾶ 6]αρβϑά αὔῦοὺ {πὸ ἰγθϑίυ γγ788 
τηδάβθ, ἤθη ἐῃ6 βγαϑί 68 ἀϊβοονογθα ἐμαὶ μ6 ΕἹρθομίοβ μδά 
ΟΥ̓ΘΥΓΘΔΟ Θα ἴῃ6πι. ΤΠΘΥ ῥγοοθθάθα δὲ ὁποθ ἴο ἐμ ὶγ οἰτ168, δηά 
τπουρσὶι ὕπο Ὺ ἀἰά ποΐ βηλῖῖθ {Π6πλ, ποῦν Πβίαπαϊῃρ {Π6 ΤΔΌΥΤυΥ8 
οἵ {π6 Ῥθορίβ, ου δοοουηΐ οἵ ἴπ6 οδῖϊι οὗ {Π9 ὈγΊΠς68Β; γοῖ, νυν ἢ 181 

ΠΟΥ͂ σΆνο {π6πὶ {πο ῖν ̓ῖνθβ, ἔπ Ὺ ἀθοϊ 64, δοοογαϊηρ ἴο [Π6 δἄν!οθ 
οὗ 1Ποῖν Ἰοαάθεβ, ὑπαῦ ΒΥ 5Βῃουϊα [ῸΓ ουϑὺ θ6 ἤθννοῦβ οὗ ννοοά δπὰ 
ἀγαυοῦ οὐ νγαῖϑυ 'ῃ (6 Τθογηδοὶθ ἔοσ [86 88 οὗ {π6 σοπρτορα- 
{1ο0η.---ΚΞ. 16. ΤῊ βυῆχο5 ἴῃ νὴς 8ἃπἀ ἡ) 73, ἃ υϑοὰ (0]16ο- 

{ἰνοῖν, γτοίογειηρ ἴο ΟΝ 88 ἃ ΡΘΟΡΪ6.---. 17, Απά σαπιο ἴο 

ἐ)ιεῖγ' οἰδὲθ5 οπ ἰδ ἐλῖνα ἄαν, 85. δον τΠοῪ Παα αἰβοονογθα [86 
το Κ νοι μαα θθθη ρῥ]αγθά προ πο. (Ἃἀἰδθοη νγαβ ποῖ τη σθ 
[Πδῃ 18 οὐ 20 π|}168 ἀἰδξίδης ἔγτοιῃ ΟἾρα], ἀπά οἡ ἃ βυθβοαιθηὶ 
Οσοδϑίοη «οϑυα ραβ886α ἴτοπι ομθ ρίδοθ ἴο [6 οἵμογ ψ ἢ ἢΪ8 
ὙγΠΟ]6 ΔΓΠΔΥ ἴῃ ἃ 58:ηρῖθ πϊρὶι (Παρ. χ. 9). Ηδπορ σῃθη ἰΐ ἰ8 
Βα] ἐπᾶῖ {Ππ6 Ιβγδθ] 168 ἀγτῖνθα {πόῦὸ οα ἴπ6 {Ππ|τὰ ἄδγ, (18 15 
ποῖ ἴο ὃ6 ἰηίογργοίθα 85 τηϑαπΐηρσ {παὺ {Ποῖ} ἸΟΌΓΏΘΥ οσσυρὶοὰ 
ἴῃγοα ἄαυα; τπουρῇ δὲ {Π6 δϑπιὸ Ε{π|θ 11 15 ἴο ὈΘ Ὀογπο ἰπ τπἰπὰ 
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τὲ {ΠΕΙῸ τγὰ8 ΠῸ ΠΘΟΘΒ51Υ [0 {πο ῖν Πυστγίηρ [18 ΕἸ Π16. πο ἘΣΤΙ 

Ολερλένα]ι ντὰβ δου γα 8 δ] οὐ ἕο {π6 ἐτῖθ6 οὗ Βαπ)απιίη ἰοπρ, 
νἱ ἢ ΑἸθοοη ἀπά Βϑογοῖθ (οπαρ. χυῆ!, 25, 36) ἀπά οοπιϊηυοά 
βίδπαϊηρ' αἤον [Π6 σαρυ νιν (Ζγα 11, 25 ; Νἤθηι. νἱἱ, 29). Νο- 
Ἐπιηρ ἔἈσΊΠΟΥ 185 Κπονσ δρουΐ [ζ. ΓΛΝ3 Βεοτοίδ, (2 ὅδτι. ἵν. 2) 

15. 5:1}} σβργθβθηϊθα Ὀγ {πὸ νυν ]α σα “νὰ ἢ οἱ Βινοῖ, ΜἸΟἷΝ πα πιθ 8 

δὐοιῦΐ 700 ἱπη Δ Ὀϊαπ8 4π ἃ Τοίϑ᾽ ΠΒ ΤΩΔΩΥ ἴγ8668 οὗ δηζ αν, (οἶ, 
οδῖπϑοπ 1. Ρ. 180 56ᾳ4ᾳ.) [1 15 δδοὰΐ [ἤγθο μουγϑ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ ἔτῸΠὶ 
“7 6 ΓΒΑ] 6 τὴ, ΠΌΤ οἱ «10 ΟὨΪΥ δῦοι!ς βἤθθπ ΟΣ ὕννθητυ τηϊπαΐθβ. 
Ἐἰιδοδίμι8 βᾶγ8 {ἰκαϊὶ Βοϑγοῦϊι γγὰ8 βθύθῃ ΒοιηΔη τὴ 1168 αἰδίδηςϊ ἔγοτη 
ἐ γυβαίθπι οἡ {Π6 τοδα ἑονναγὰβ ΝΊΟΟΡοἑ 8 (Αλνγ88). [πϑίθδα οὗ 
ΝΙΊΘΟΡοΟΪ ΙΒ ϑόγοηιο νιτιῖο8 ΝΘΆρΟ] 185. ΤΠ σοδάϊηρ οὗ ὕογοπιθ Ἀὰ8 
Ὀδθοπ σεὐθοϊθα Ὀγ ἰοίαμα (Ῥᾶα]. Ρ. 618 564.) δπὰ 411] τῃοάθγῃ 
ὙΥΥΓΟΥΒ ΔΈΟΣ ἢϊπὶ, ἀπα {πΠδΐ οὗ ΤΕ μιδοδῖιι8 δαορίθα ἴῃ ρῥγϑίθγεηςα ; 
(οί, Ταπιοΐδυ. 11}. Ρ. 265, ᾿ἰοδοπηιιζίον ΑἸΤὮΚ. 1], Ρ. 184; Ῥέμον 
ΒΟΥ. Ρ. 17] 86ᾳ.; Οἰδϑοηιΐι8 (868. 1. Ρ. 176; υ. Παμηιον ῬΑ]. Ὁ. 

195). Ενθη Πβοδίπϑδον βᾶγ8 ὑπᾶἴ «Γ Θγοο᾽8 βιαἰθιηθηῦ 8 ΘΥΓΤΟΠΘΟΏ. 
Βυΐ 11 15. ἈΠ] ΒΕΪγ το θοίοά, ἴον οἱ Μβίνοῆ 18 ποῖ οα ἴΠ6 τοδὰ [τΌσὰ 
ἡ] ογιιβαίθιη ἰο ΝΙΊΠΟροΙΪ 5,} Ὀὰὺ ἴἰο 1π6 ποιῇ οὗ δἰ “τὺ οἡ [Π6 νὰν 
ἰο ΝΙ,βδροὶ!β (βοδίπϑοπ 111. ». 70 864.), 8ἅπά, δοοογάϊηρ ἴο οδίη- 

8018 Ἰὴ80. 7.8ὲ δβανθ) Βοχηδπ τη1168 ἔγοτῃη «6υυβδίθιῃ ; 80 ἰῃδὶ ἃ 
ῬΘΙΒΟΙ ὑγανϑ ἴῃ ρ αἸΙΟΚΙῪ ταὶρῆδ ν ΘΓ γγ6}} το ῖ 11 ἢ ἔννο ΠΟῸΓΒ 
«πα {ῃγοθ- ααδγίοτβ. πολ ΓᾺΡ Κιὶν)γαϊῃ-ὐοαγίηι, αἶδο σα] ]οά 

Κιἰν)αιδ- Βααΐ (ἐδ. χν. 60), Βααία (οἶδρ. συ. 9) δπὰ Δ ααΐδ 
ζ7ομιάα (2 ὅτι. νἱ. 2), νγγᾶϑ8 δβϑϑίσπβὰ τὸ {πὸ ἐγῖίδε οὗ “πάδῇ, 

1 Ἔνθ τ νγο Ἰοοῖς, 88 Ζξοδίηϑοη ἀοθ8, δἱ (06 φῬγϑϑϑηΐ οβδιηθ]- τοδᾶ, 
ὙΒΙΟΝ ΤΌ 5 ἔγοτῃ «ΘΓ 8816 π) ἴο ΕΑ] 6 ἢ ραβδὶ οἱ 10, τυ ἢ 118ὲ (86 βιγαῖ ρὲ 
τοδά ἔτοῃῃ Δ 6114 ἰο Νθοροὶβ στὰῃβ ἰοὸ {86 βου(ἢ οὗ οἱ «10 δὲ ἃ τηυςσῇ 
δτοδίον αἰβίδησο. 

3 Βαϊ ονθὴ ᾿ἰοδίπβοπ 888 βυδεγθὰ Ἡϊη8ο9 18 ἴο ΒΡῈ ᾿ϑᾶ δβίγδυ ἘῪ (86 
ΔΌΪ ΒΟΥ Υ οὗ Πεϊαπα, ᾿οβο ἀβοϊβίοη ἴῃ ἴδνουγ οὗ ̓ μβεδίμδ 18 βυρροτίοα 
ὉΥ͂ ΤὮΓΘΘ ΥΘΥῪ Ἰπϑυββοίαπε τθᾶβοηβ. Ηθ [88 ἴῃ ΘΟὨΒΘαΌΘΏΟΘ Θηἀθανουγοα 
ἰο Ὀτΐπρ ἴμ6 ἀϊβοονογυ, τ ἢ πα Ὠδὰ ὨΣπ.8617 πιδᾶθ οὗ {Π6 βιἰπδιΐοη οὗ 
Βοροί ἤτοπι ρϑγβοηδὶ ουβαγναίίοη, ἱπίο ΒΘΤΤΩΟΠΥ͂ σὴ "ἢ 186 ἀθδογίρίϊοη 
Βίνθη ὈῪ Ἐωεεδίμα, ὃν Εἰνίπρ' (8 Ἰο!!ονηήπρ ΔΙΌΙΓΑΓΥ Ἰπτογργοίδἴοπ οὗ 
186 του κώμη πλησίον ᾿Αιλίας κατίοντων ἐπὶ Νικόπολιν ἀπὸ ζ᾽ σημειῶν : 
“ ΒΘθγο ἢ νγαϑ βθθὴ ὮΥ {Π6 ἰγαυθ θοῦ δἱ 186 Βουθη ἢ ΒοΙηδη τη] θβίοῃθ 
οη ἴθ νὰν ἴγομη «6γυβαίθηὶ ἰο ΝΊΘΟΡΟΪ Β,᾽ βῖποα [ἢ6 ἔγανθ  ]θσ, οα. 1585- 
ἵηρ ἄοτ ἴμ6. πιοποίαϊπϑ ἱπίο ἴπ6 ρ]ἴη ἀγουπά 6] 710, 8βθ68 οἱ Βίγεϊι οῃ 
ἢἶβ τίει μαηᾶ, θη γαίῃ γ πιοτὸ ἐἤδπ ἧτο Πουγθ᾽ ἸΟΌΤΤΙΘΥ ἴτοπι «6γὰ- 
βϑίθτη. 
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8πα ν͵ὰᾺ8 δου γα 8 οο]γαίθα οἢ δοοουηΐ οὗ [Π6 Ιθηρίῃ οὗὨἁ εἰπῖο 
ἀασγίηρσ πο ἐπ ἀτκ τοπιαϊπϑα ἔποσθ (ομαρ. χν. 60, χν]!. 15. 
1 Οἢγ. ἰϊ. ὅ0; αἷθ8ο 1 ὅδ. υἱὶ. 3: 2 ϑὅδῃηι.  υἹἱ. 2: 1 ΟἿσ, χῖϊ 

6). 1 βίοοά ὑροη {Ππ|6 θογάουβ οὗ [86 ἐσθ οὗἁὨ Βοη)δτηΐῃ, δὲ ἃ ἀΐ5- 
ἰΔῆςο οὗ ὨΪΠΘ οὗ ἔθη Εοιδῃ π11168, Δοοοχάϊηρ ἰο [6 Οποηιαδέ.) χὰ (Π6 
τοδὰ ἴο Π)΄1ο8ρ0}1}8 οὐ ζγάάα. Ηροποθ ἰοδέπδοπ (1. Ρ. 885 544.) 
ἢ88 ϑῃἀθανοιγθα ἢ στοαὶ ῥ᾽ Δ. 5: ὉΠ ἴο ῥγονο ἐπαὶ [ΚΕ Ἰτ]δί ἢ 
δ οαγῖπὶ 18. 81} ἰο ὍΘ ἰουπάὰ ἴῃ ἐπ πποάθσῃ Κυτι]οεῖ οἱ Επᾶρ 
(:--ἰὐὐ τῷ 3). ΑἹ 4}} ονθῃῖβ [μ8. βἰξαδίϊοῃ. οὗΓἹ ἐἴ8. ρἴδοθ δη- 
ΒΤΟΥΒ γ76}1 [0 411} τ[ῃαὺ γγ σδὴ σαῖποῦ ἤοτη ἴμ6 ΟἹ Τορίδηχοης 
δηά 1πΠ6 Οποτηδβί. οὗἩ ᾿ἰμβεδίνι8, τὶ τοραγὰ ἴὸ ἐμαὶ οἵὗἩ ΚΙ] 
δ αγίηι. 

Υ. 18. ΤΠο βγϑϑίτθβ βιηοΐθ ἔπθῖὰ ποῖ, 1.6.) (Π6Ὺ ἀἸα ποὲ ἀ6- 
ΒΕΓΟΥ͂ {Π6.ὰ ΕΥ̓͂ [(Π6 βυνογά, θθοϑαβθ [Π6 ὈΥΠΟΘΒ οὗἉ [Π6 οοῃρτορσϑίίοῃ 
᾿ιδὰ ϑνγοσῃ το ἐμθηι ΟΥ̓ Φ Θῃοόνδῃ ἴΠ6 (οὐ οὗ ἴ8δγϑ6]. Τὸ (18 οδίῃ 
{π6 μοαᾶβ οὗ [86 ἰγῖ)68 δαβογοά, ἴῃ βρ1{6 οὐ πο τηυστηλυσίηρβ οὗ 
[Π|6 ῬΘΟρΙΘ ἀραϊηϑὲ ἔμθηι (νυν. 19). Μοβὶ οὐὗἁἩ [08 Ὄχροβϑιίουβ 8.6 οὔ 
ορίπίοη ἐμαὶ {Π6 1βγδθ] 165 ὑγ 8 ΠΟΥ πὸ ΟΡ] σαϊίοη ἴο ΟΌΒΕΓγΘ 
1η6 ἰγθαῖν σῇ θὰ (ΠΟΥ δα Θαῃίογθα Ἰηΐο πὰ 1Π6 ΟἸΘΘοηΙαβ. 
Ενϑη βιιάάοριιδ 88γ8 (ἢ. 6. 1. 658): “1 ΨΦοθιυα δὰ Ὀθθῃ ἀοίον- 
τηϊηοα ἰο δοῦ σι ἢ βίσίοῦ 7υδέϊοθ ἑονγαγ 8 {Π6 πὶ, ἢ6 πθθα ποὲ 'βανϑ 
ἹΚκορὺ ἐμ ὑσϑαίυ. ΕῸΡ {Π|0ὺ νΟΕῪ σοπα  Ποη, οἡ ΠΟ ἢ 1 Γοϑίϑά, ἐΠπαὶ 

{μου ἀϊά ποῖ Ὀεΐοηρ ἴο {π6 {1068 οὗἩ Οδῆδδῃ, ἔοστηθα ρασὶ οἱ {Ππ6 
6886 66 Οὗ {Π6 ἰγοαίγῦ. Ἀπά [Π6 οδί᾽ι ργεϑϑηΐθά πο οὐβίδοϊϑ, βίῃσθ 
{μαὲ οουϊὰ οὔ] Ὀ6 διηαϊπρ, ρτον ἀθα 1Π6 ἰγθαῖυ 1186} νγὰβ ὁπ 6 
ἐμαὶ οου]ά ὕς πιαϊπίαϊηθα. Τῇ ορροβίίθ ορἱπίοῃ 18 βχργθβϑοϑά ὃν 
Οείαπάον, 18ἴπς (Ρ. 208), Ο. α Παρῖάο, ἀθὰ ΟἸονίοιδ. ὍῊ6 ᾿δἰίοῦ 
ΒΡΘΔ ΚΒ τηοϑὺ βιγο ΡΥ οἡ [88 Βα ]θοῦ : “ἼΠ6 ΗΘΌτγον ΟΠ οἔβ,᾽ 8879 
6, “ ἀο πού βϑθῃ ἴο ἤδύθ ᾿ῃἰγοάπορα Δ ΠΥ ᾿γονΐβο ἱπίο {Π6 ἰγϑϑίγ, 
το {π6 οϑεοῖ {πα {Π6Υ Θῃίογθα ἱηΐο σονθηϑηῦ νὴ {ἢ 6Πὶ 8᾽ ΡΥ 
οἢ ὅπ υπάἀεγβίαπαϊηρ {Πδὲ ΠΟΥ σγοσ Ἡἰνιηρ᾽ 'π ἃ ἀϊδίαπε σΟΙΠΕΓΥ, 
δηά ἐμαὶ 1 {818 γοῦθ ποῖ ἴπ6 οα8θ 1Ἢ ψοῦἹά 6 η1}] δπὰ νοϊά. 
ΤΉΘΥ ΤΊΘΓΟΙῪ ΒγοσῈ ὑπαῦ [ΠΥ ψουἹὰ ποῖ ἴαἶϊκα αιναῪ {Π6 Ἰίναβ οὗ 
{π6 ΟἸοοη 68, δη ἃ 8 γθηρΈ θη θα {Π6ῖν οὐ ΟΥ̓ δὴ ἀρρθϑαὶ ἰο ἐῃ6 
πϑῖη6 οὗ [6 οὐ οὗἉ 13γα9]1. ὙΠΘΥ Ὑγ6γῸ ἐπουΘίο τ Π0 ἸΟΩΡῈΤ ἰῃπ ἃ 
ΡοβΙοη ἰ0 Γασόκο {πο ὶν οδίἢ." Τῇδ ἀγρασηθηΐβ οα ΒΟ β᾽ 468, 
Βονγονοῦ, σοπ δίῃ ϑοιποι ἴηρσ ΠΟ 15 ἀπίθηα Ὁ ]6. ΝΟΑΥΥ 4]] [ῃ 9 
Οχροβίμουβ ἀβ8πιθ ὑπαῖ, ἴῃ δοοογάδηο ψΠῺῈ Πθαΐ. χχ. 10 864., 
ΔΠΥ Οςπδδη ίθβ, ΠΟ 564 ἔογ ρ6866, γγοσθ ἴο 06 βραγϑάᾶ, δῃὰ οἢ]γ 
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ἴμοβὸ ἴο δ6 ἀοβίγογθα ψῆηοὸ ἄϊά ποῖ ρϑδοθδθὶν γἱ᾽οϊά, Βαΐ {6 
ἸΠΟΟΥΓΘΟΐΠ688 οὗἨ Βυο ἢ 8} βϑτηρίϊοῃ 15 τποϑὲ οἰ θαυ ρῥσονθά Ὦν 
[86 Ἔχργββθ ἀβοϊδγδίοη ἴῃ ν, 1ὅ, ὑπαὶ {π6 ᾿ηβιγιιοι θη σίνοη ἴῃ 
νγ. 10---1 δ οὨΪΥ τοδί [0 νγα 8 νι ἢ οἰ [168 δἰἑυδίοα αὐ 4 ἀἰβίδηςθ, 
δηἀ ουΐ5146 {Π6 ἰαπά οὗ (ἀπδδῃ ; ποῖ ἀο068 1ὲ ἀοΥῖνο ΔΩΥ͂ βυρρογί 
ΠῸΠπι «90ο08}. χὶ. 18---20, νΒΙΟΝ 18 οἴθη αποίοα ἴῃ 118 Άνοῦγ. 
.7. 1). Μιολαοϊδ (Μοβ. Ἐδοξί. 1. ὃ 02) μα8 4130 ορβοσυϑά : “ Ῥοῖ- 
805 {Π6 ὈΙορταρίιον οὗ «“οβῆσα ἱπίοπαθα ἰο 880, {δαὶ 1 [9 
(ὐδημδδηϊίαβ δα ϑβιιϑά [ὉΓ ρϑδςθ, {16 18γ86} 1168 νου ]ὰ ̓ ᾶγα ὈΘΘῃ 
ΠΟΥ ὑπᾶη [86 ἴανν, ἀπ σουἹὰ πᾶνο σταπίθα ἔπθῖὰ δὲ Μοβοϑ 
πὰ ἰοΥθΙ ἀἀ6η." Ὑ θη ὑπὸ ττῖΐοσ οὗ {π6 ὈΟΟΚ οὗἹ «οβηπϑ 8808 
ἴῃ οἢδρ. χὶ. 18 8η4.: “Τὶ νγὰ8 οὗ πο 1,ογὰ, ἐμαὶ ποπο οὗ {19 
Οὐδπδδηϊίοβ τηδθ ρϑᾶςθ νὴ τἢ ἴΠ6 βγδο}188, Ἄχοορὺ τμ6 Η]ν ῖο8, 
1Π6 ᾿πμδθιίδηΐβ οὗ αἸῦθοη, ὑπαὶ ἢθ τηϊριιῦ Παγάθη ἘΠ6ΙΓ Ποαγίβ ἴο 
ΘηραρΘ ἰῃ ΜΆ, ΔΠα 80 ἴον πιρῃξ Ὀ6 ἀοδίγογοα σι πουΐ το ΤΟΥ," 
116 ΤΩΘΥΘΙΥ ρογοθῖνοϑ ἴῃ {π6 δος τπαῇ ΠΟΥ ἀϊά ποῖ βυδπιῖῖ, Ὀαΐ 
οδῖη6 ἀρβἰπβὲ [85Γ86] ἰῃ θαι 116, ἃ ῥχοοῦ ἐπαὲ (Δοά ᾿Πδὰ ἀογνοίοα ἐπ οπὶ 
ἰο ἀοβίγαοίίοη. Βαὲΐ ἴξ (068 ποῖ [Ὀ]]ονν ἔγοπι {ῃ18, {παὶ δοοογάϊηρ 
ἴο ἴΠπθ ἰατνβ οὗ Μοβοβ 1 νου ἤανα θθθῃ ῬΥΌΡΟΣ ἴο Βρᾶγθ ἔἤθσῃ, 
πῃ σᾶ86 {Π6Ὺ δα οἴοτοαά ρεᾶςθβ.0 Ἠρπορ ὑπ σονοηδπηΐ, νι οι [86 
15γδ}] 168 τηϑάθ ψΠ ἢ [Π6 ΟἸΡΘΟΙ 68, ννὰ8 οί ἃ γ68 ἰϊοϊία, ἀπ 18 
Ὀ]Απιθά 1 ν. 14, ποῖ τη] Υ Ὀθοαῦβα ἔπ6 18γ8611{68 βυβοσγοά 
{Ποιηβοῖνθα ἴο ὃ6 ἀθοοῖνοά, θὲ θδοδυ86 ἴΠ6Ὺ πδὰ ἀοηθ ὑπαὶ τ Β]Οἢ 
ΠΟΥ σοῦ ποῦ υβ8οα4 ἴῃ ἀοίηρ, σψῇπουῖ ἤγβε θησαϊσηρ οὗ 
{πΠ6 Τογὰ δπᾶ οδίδϊηΐηρ [118 ρθσπὶ βϑϑῖίοη. [1 [ΠΘἢ ΘΨΘΓῪ ἰΓοΔ Υ 
ὙΠῊ τπ6 Οὐδημδδη 8 νγὰϑ8 ἰου ἤθη, ἴδ βθοιηβ ουἀθηΐ ῃπδὲ {80 

Ι5γδο 65 σγοσθ ΟΥ̓ ΠΟ Π]Θ8Π8 Ὀουπά ἴο Οὔβογνα ὑπ ἰσθαῖυ ἐπ Ὺ 
Πιδὰ οπίογοά ἰηΐο τι [πΠ6 ΕἸθΘθομ ΐα8 ; ἴον ἔπ Ὺ πα σοποϊυάοά [ἢ 
8016} οἡ {π6 Ὁπάογβίαπαϊηρ [Πδὲ ὑΠπογα ννᾶ8 ὑγα ἢ ἴῃ {Π6]Γ 8886Γ- 
ἐἴΐοῃ, ἴπαὶ ΠΟῪ τ γ6 ποῖ ΠΠΔὈϊΠ δηῖ8 οὗ Οδπαθη. ΕΌΓ δ που ρἢ 
π6 ῥσΐποοβ οὔ [π8 ἐγ1068 οὗ 18Γ86] ἀ14 ποῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίαϊθ ἐμαὶ {16 
νἀ οὗ 186 ἐγοαΐν ἀθροπαθα ἀροὴ [π6 οογγθοΐποββ οὗ {ΠῸῚγ 
βἰατϊοιηθηΐ, ΟΥἩ Ἰηβοτὶ [818 ἴῃ [Π6 οονθηδηΐ ἴῃ 80 ΠΊΘΠΥ ὙΟΓᾺΒ; γοῖ 
{ποὶν οαἱ ἢ πῶϑ ἔοαπάθα ἀροη 88 Βαρροβιοη, 88 ὑπ6 (Ἱ ΘΟ [68 
ν76}} Κπονν, δπὰ ἤθῆσθ ἴπ6 οταῦ; τ πο ἢ ΠΟΥ δηπουπορά 

ἐποιηβοῖνθϑ 88 οοπηηρ ἔγοπι ἃ ἀϊβίδπξ ἰαπά. ΤΠ 18γ86}1{68 [Ποχὸ- 

ἴογα ῃαὰ ποὺ ἴδῃ 80 δίπιρίθ ἃῃι οδίϊι, ἃ8 Οἰδρίσιιϑ ΒΌΡ ρΟΒββϑ, ἴὸ 

Ῥγόθοῦνα ὑμεῖγ ᾿ῖνεϑ, πὰ σοτθ ἀπάθῦ Ὧ0 ΟὈ] ρϑίοη ἴο 40 80, βρη 

οὔςα πον ἀδοοὶὶ τγαβ ἰδ ἃ Ῥβαγθ. 5111 [π6 ῥγίῃοθβ ᾿τηδρίηθ ἐπαῖ 
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[Π6Υ ἅγα θουπὰ ὮὈΥ ἰδ οὐ {πον πᾶνα βυοσῃ ΟΥ̓ «ἰϑιονδὴ ; δῃὰ 
{186 Οαἰυΐη τοραγὰ 8 88 ἃ ἔγθβῇ νἹοϊδίϊοη οὗ (86 Ψ}}} οὗ αοά, ἴπ685- 
ΤΑ οἷ 85 ΠΘΥ ΠΟΥ “΄ ΟὈϑιϊ παίο Υ τηδὶπίϑῖπ, ἀροὴ {86 ρῥγοΐοχί οὗ 
{πο ῖγ οαί ἢ, {86 Ῥγοηγβθ ὑγῃ ἢ ποὺ Πα ΤΌΟ]ΙΒΕΪΥ τηδά6. Ηον- 
ἜΘ, οογγθοῖ 88 {Ππ6 τοϑί οὗ Οαίυϊπ᾽ 8. ΟρΡ᾿ ΠΙομ8. ἀροη {8 βαθ]θοῖ 
ΔΓ6)͵ Β6 6 γ6 ρΌ68 ἴο0 ἴδ, Ὁ {Π|6 σΟΠΒοϊΘ ἸΟ 8η.688, ἡ ἢ16]} Ἰοδ 8 ἃ 

Ῥούβϑοῃ ἴο Βο]ά ἢϊπ}561} θοιπα ὈΥ ἃπ οαὐδι Ὑν βοὴ. Π6 1188 βνοσπ ὈΥ͂ 
[86 ἔγυθ αοα σδῃποί ροββ:0}]ν θ6 ἃ β)π, δυϑὴ {βουρ] [Π6 ο ἢ ΤΑΥ͂ 
᾿ιᾶνο ὕθθη ἱπργ  ἀθη εν ἐκ. 52 Τ]6 18γ6}1{68 νου] ᾿πάθοα ἤανθ 

1. Α8 πιοϑί Ἔχροϑβίϊογβ ἢανο δοῃζαδβοα ἐπ «υθδίίοη, ὈΥ͂ ̓ πιγοάἀυοὶπρ ἱπῖο 
1{ ἀββαπιρίϊοηβ, ἔον ἢ ῖς ἢ Πότ 18 πὸ Τουπάἰίοη, βυσῆ, ῸΣ ΘΧΘΠΊΡΪ6, 88 
{Πδῖ, δὲ [Π6 νΟΥΥ ουΐδοῖ, (86 Οἰθοοηῃίία8Β ῥγοπιϊβοα ἰοὸ γτϑπουποο ἸΔ οί γΥ 
δηἃ πουβιῖρ Φομοναι, Μ͵ΛῸ ΤΊΔΥ δ6 δἰϊονυνθρὰ ἰο αυοίο {86 σβοὶθ οὗ 
Οαἰἴυῖη᾽ 8 Ἰυοϊά τοιηατῖβ. “ΤΏ οΟὈ] ραίϊοη οὗ δῇ οδίῃ,᾿᾿ βᾶγ8 ἢ6, 
( βῃουϊὰ 6 8ο ἔδν μο] ἃ βϑογϑᾶά ὈΥ͂ 8, 88 ἰ0 ργθνυθηὺ Οοὐγ ἀθηδγίιπρ' οἢ 
τϑίθῃοο οὗ δὴ ΘΥΤΟΡ ον ἔγοιῃ θηραροιηθηίβ, ἱπῖ0 ν᾿ δ1οἷ) 76 ΤΊΔΥ ἢδνΘ 

ἐπεὶ Ἰοὰ ὈΥ͂ πηϊβίαϊκθ ; ῃ6 βΒδογϑᾶ πϑιηθ οὗ αοα Βοΐῃρ οὗὨ τόσο ἱπιροτί- 
ΔΏΘΘ ἐπ δ 41} (6 ψψϑα ἢ οὗ (ηΠ6 ποτά. Τογοίογο, δ᾽ Πουρ ἢ ἃ πιδῃ ππδῪ 
παν ἰδθῃ δὴ οὐἱῃ ψῇπουΐ βυβῆοϊοπι σοηβι ἀδγαίϊοῃ, πὸ 088 ΟΥ̓ ἸΠ] ΌΓῪ 
οδῃ τοίθαβο Ὠΐτη ἔγοπι 18 δηραροιηθηῖ. [Ἃπ (ἢ 18 86η86, πὸ ἀουδί, 11 18 
(η61 Πανιὰ β808 : “16 {γ16 ὑΟΓΕΒΙρΡΡΟΥ οὗ (οὐ οἰδηροία ποί, ἱβουρἢ 
Βο 88 ΒΊΥΟΓΠ [0 δἷ8 ονη ἢυγὶ᾽ (ΡΒ. χν. 4), θϑοδυδο {πον του α σϑίθοΓ 
Βυον 1058 δι τὶ άγανν ἔτοπι (6 1]. Θηρδροπηοηΐῖ, ἃπὰ ΟΧΡΟΒΘ ἴο 1η80]} 
(86 πᾶπιὸ οὗ ἀοἂ. ΜΔ ἀδθοϊδίοη, ὑπογοίογο, σου 6 {μδ8ΐ, νυν ἤθθον ον 
10 18 ΟὨἿΥ οὐγ οὐγῇ δἀνδηίαρο ἰῃδἱ 18 ἴῃ ααοβίίοῃ, γγ16 ἃγὸ θουπα ἴἰο Ῥ6Ὶ- 
ἴογια ἡ Πδίονου γὸ Ὦδνο Ῥγοπ θα ου οδίῃ. ΤῈ ποτγὰβ οὗ (ἢ6 ρϑθβδρθ 
Ὀοίοτγα ἃ8, Πουγονοῦ, ον  ἀθπ ]ν 8ῆονν ἰθὺ {μ6 ᾿βγϑϑὶ ἴθ8 Ῥ Ἔσο αἰγαϊὰ οὗ 
Ὀγπρίηρ [86 πᾶπιθ οὗ (μοῖν αοὐ ἱπίο οοπίοτηρύ διποηρδί ἰπ8 πϑί]0η8 
οὗ ὕδῆδδῃ. Εδγ {Π|6γὸ 18, ἴῃ ΤΥ ΟΡ πίοη, 8η Θιπιρδ818 Ὡροη ἰδ 6 οἶδυβθ : 
δεοαιβε ἰδδν λαά δισογη ὃν ἰδε ἀἰοα οΥ 1ϑὁγαο. Ὑοῖ, οα 16 οἶμον 
παπᾶ, (Πθγθ 6 ΓΘ βρθοὶδὶ οἰγουπιθίϑησοθ ἴῃ {818 6886, Μ Ιοἢ Ἰο (ἢ 6 
19:86} 1168 δὶ ρογίδϑοι 1 θΟΥΥ ἰο ἀδρατί ἔγοπι ἐμοὶν υπΐογίαπαίθ ἰγοδίν ; 0 Γ 
(Π6Υ δά ποῖ οηἷν ρίνϑῃ τὉ ἐπεῖγ οσσὴ σὶρ μίβ, θὰ δὰ δβἰη} ]Υ [Γδἢ8- 
δνοβϑθαὰ (Π6 σοΙμπιδηαπιοηί οὗὁἨἁ Ἑαοἄ, [ἢ6 58π|8]}168ὲ {1{{|1|6 οὗὐ ὙΠΟ 1 νὰ 8 
ὉΠ͵ΙΑΥΨ Δ] ἕον ποι ἰο ἰουοῦ. [11 νν88 ποῖ Ἰϑῇθ. ἴο ὑΠ6]Γ ορίΐοῃ οἰἴπον ἴο 
ΒΡδᾶΓῈ {6 ΘοπαποΓοά, οὐ ἴο ἄθογθθ οοῃα! τ οη8 οὗ βϑυσγοπάθσ. Ὑϑὺ ἤθγθ 
(ΠΟΥ Θοπιθ ἴο 8 ἀδοϊβίοῃ, 48 1 1. πδὰ ὕ"δϑὴ Ἰοῖξ οπείγοὶν ἰο ἤθη. ἊἈπᾶ 
{ἢπ8 ἴμον οδδηαθα ἃ βϑοοπὰ {π|8 αραϊπϑὺ ἐῃ6 πδῖηθ οὗ Οαοά, ὈῪ οδϑίϊ- 
ὨΔίοΙΥ ταδὶ πἰδἰηἷηρ, ὑροη {86 Ῥγοίοχι οἵ ἰΠθῖν οδίϊ), {Π6 Ῥχοτηΐβα τη Εἰοἢ 
(λον δὰ ΤΟ] 8} }0 πιδάα."" 

3 Μαμ ῇ᾽ (Ρ. 268) ἴθ δἱἑορϑίῃεν ψγοηρ ἰῃ (π6 ἀθοϊβίοη ἰο τὶ οἢ ἢθΘ 
σοΙη63, μα (6 νῖθυνν ΠογΘ ΘΧργββοᾶ 18, ὑπαὶ δὴ οδί, δο δὴ οαἰναγά 
ΒΔΟΓΘα δοῖ, Ῥοββ68868 80 ὉπΠαυΔ) ἃ Ὀϊπα Πρ ΡΟΤΘΥ; [ὉΣ Βιιο ἢ 8 νἱθνν 
ΜΟΌΪα Ὁδ Ἰγγθοοποὶ 68 0]6 αἱ τὰ (86 οοηνοίίοη ἰδδὶ {π6 ἀν οὗὨἨ γογϑοίΐ 
8 ἀπαυλ} 1864. [ΙΓ ἢ6 οἸογ οὗ [8γ86] δὰ ἸΠΘΓΟΙΥ τοραγαθα {Π|6 1 οδί 
88 δῆ ΟΧίογη δ} βδογρὰ δςοί, (ποὺ πσουϊὰ ποὺ αν ἔδ]0 Ὀθουπᾶ Ὀγ {ποῖν 
φοῃϑοίΐθηοθδ ἴο Κθορ ἴΐ. 
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σοι θα ἃ ἔγοϑἧ δὶ) δραϊηϑὶ ΟΟ(, ἢ, αἴδον ἀἰβοονοσίηρ [86 ἀδοοὶξ 
(αι μα θδθὴ ρῥγαςί δα ἀροη ὑπθη, ὑπ6Ὺ δὰ ἄοπθ ποίῃίηρ ἴο- 
ὙΥΑΓΒ ΟΑΥΤΎρ Ἰηΐο οἴἴδοῦ {Π6 δϑηΐθησθ, ῬΥΟΠΟυ ΠΟΘ ἀροπ (ἢ6 
Οὐαμδδηῖ68 Ὀγ {Π6 Ἰμογά, 80 [ΔΓ 858 {Π|8 οουἹά θ6 ἄοπθ ψ]ποιιΐ 
γνοίης {πον οαἱἢ, ἀπά [8 84 πορ]οοίοά ἰο νγναγὰ οὔ {Π6 ἀ15- 
ΔΒίγΟΙΒ ΘΟΠΒΘΑ]ΌΘΏΟΘ5 οὗ {Ππ6 ᾿ιαϑδίθ δπὰ Ὁπουρἢ ]688}688 οὗ ψΐς ἢ 
[ΠΟΥ δα Ὀθθη σα! ]γ. «οβμυα, μονγονο, ἀπά {Π6 6] ἀθγ8 δ ποθ 
ἀφἰοστηϊποά, τ }1]8ὺ ἰοανίησ ἴπθπὶ αἰϊνθ, ἴο τηαϊζα ἔπθῖὰ β'ανοβ οὗ 
[Π6 οοπσταραίίοη ἰπ {Π6 ἰαθογηδοἶθ, δὴ οἤἴδοΐαδὶ πηθδηβ οὗ ἀνογ- 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ἀδηροῦ οὔ [Π6 1βγδϑ 1 68᾽ Ὀοίηρ᾽ 1οαἀ ἀνγᾶγ ὉΥ ἴποτα ἰο 14ο]- 
αἰσΥ. πολ απά {λον πιωγηνινθά. ΡῈ 18. ΔΡΡΙΙοα ἴῃ Εχ. χνὶ. 2, 

ὅζα., Ναπι. χῖν. 3, 86, 6.) ἰο ἔπ6 το θβ!] θη οὔ ΈΠ6 1βγαο 1 68 δραϊηϑί 
“6 Πονδὴ ἂπὰ ὌΝΕΝ Τ|6 ννοσὰ 15. ΟὨΪΥ τοῦ ἢ ἴῃ {Π|6 θΟΟΪΚ8 
οὗ Εχοάυβ δπά ΝΝΠΊ ΘΒ, δηά ἴτοπὶ {Π086 16 [88 Ῥ6θὴ ἰδίζθῃ ὈΥ 
ΟἿΣ δαῖμον. Υγ σδῃηποῦ ἀρῦθο ψῖτ Οαίυΐπ, 2αξϊἴιι8, πιὰ οἴ 6 ΓΒ, 
ἴῃ {86 1Ὁ ορίπίοη ὑμαῦ [86 σοηρσγθραῦοη Πλυτη γα ἀραϊηδβί {ἢ 6 
6] 46 γ8, γγῇο Π84] πγδά6 {{|18 ἰγθαῖν τὴ {π6 ΟἸΡΘΟΙ 65, ΠΔΘΥΟΪΥ οα 
δοσοπηΐ οὗ {π6 8001] ψΒΙΟΒ {ΠΟΥ σου ἃ σΟΠΘΘΑΌΘΠΙΥ ἰοβ6 ; ππ- 
ἀου δύο Ϊγ {Πογ Ὁπουρθὲ α͵8ο οὗ {π6 ἱπιργυἄθηοθ τ ἢ ΒΟ {ΠῸ 
614615 μδα δηΐοσοά ἰηΐο ἃ οονεπδηξ σοπίγαΎ ἴο ἴπ6 ἰανν οὗ αοά. 
-΄τ. 19. Ὁ ΜᾺ ἴο ἐοιιοἶ, ἴἰο ἀο δῃ ἱπ͵ ΣΎ ἴο ΔΠΥ͂ οη6, θη. ΧΧΥ͂Ι. 

11; Ζ6ε}!. 1]. 12.--ΟἸῸ . 20. ὈΓῊΝ ΓΤΥΠΙῚ δηά (ν1}}} Ἰοὺ ἐἤθτα 

ἰϊνθ, Ουη [ἢ6 τι86 οὗ {π6 ἰπῆῃ. ᾿οἰρϑόϊαξε, 566 δἰσαία 71εἰ νὃ. ὃ 280 

8. ὙΠῸ ᾿πβουβίοῃ οὗ ἡ τὺ 6 Θχρίαίπθά ἤοπὶ {16 ΘΧ ΓΘ ΠῚΘ 

Βἰ ΠᾺΡ ]ΠἸοἰἐγ οὐἨ ἔθ βίγ]6, σι μῖοι 16 ἰο {π6 89 οΥὉἁ “' 8π4 δνθὴ ἴῃ 
ΒΆΡΟΓαΙπαίθ δη Οχρ δ ηδίουυ βοηΐθησθϑ, οἵ, Δ σαίά ὃ 880 Ὁ. --- 

ἢν» - -ὖῦ, ἐλαὲ ιυναίι πιαν ποὲ δοηιθ Ὡροη τι8) ἴ.6.)γ ἃ Ἰπαρτηθηῖ, 

βυοἷ 88 [6}]} ὍΡΟΙ 18γ86] ἴὴ {π6 16 τα οὗ Πᾶν α, οἡ δοοουηΐ οὗ 
[Π6 αὐξοιηρῦ ψΠ1ο ἢ τγὰ8 τπδάθ ὈΥ 58], πὶ βρι19 οὗ {818 οαἰἢ, ἴο 
ἀαβίσου 86 ΟἸθδομιίοβ (2 ὅδηι χχὶ. 1. 844.).---νὖΊῦ. 21. ἘΣΤῸΝ 

Γοΐουβ ἴο ὕΠ6 15γ86 1068, ὉΠ οἢ ἔμ8 οἶδμα μαπὰ ἴῃ γ. 20 ἔο 188 

ΑἸ εομ 68. ἡ) ὙΓῊ, οαῇποξ πιϑϑῃ “ἐ ἀπά [Π6Υ̓ ΠΊΔΥ (8811) Ὀ6;,; 

88 ΟἸογίσιιδ, Μιολαοῖϊο, Ταίλο, ἀπά ΟΥ̓ ΠΟΥΒ ΤΟ ΠΥ 10. ΝῸΣ 816 γγὙὸ 
αἱ ΠΡογγ ἰο δ] ἴοῦ ΠΆΩ ἱπίο γὴν 88 Ζαθίιιδ Ἀὰ8 ΔΥΌ ΓΑΥΙΥ 

ἄομο; [ἴζ 18 ποὺ θυθῃ σΤΑτητη ΔΕ Ά ]Ὺ Δατη 1 5510]6, βίποθ ἴῃ {ἢ 18 
ΒΘ Ώ86 γγ8 Βῃου ἃ ταῦμου οχρθοῖ ΤΊ. ΕύαΠΥ αὐ Ι ΓΑΥῪ δηά οαΐ 

οὗ ρῥἷαοθ σψουἱὰ ἴ Β6 ἴο []Π]ονγ υὕδροπιθ, Ἰου Μαίλε, Δη4 
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Μαυγον, νῖνο οοπποϑοῦ {Ππ6 οἰδαβθ 5.) Ὑγ3ῚἽ ὙΜ59 τ [ἢ [6 ΠΟ] ]ονν- 

ἱπρ᾽ Ὑ6 786, 8 γϑπάοῦ "ρὴμ9 ΟΥ̓ ροβίαιδπι ΟΥ̓ ἀπ). 5 ΓΥΝῊ 

απ 80 ἔδιον δοοαπιθ τοοοαοιιίίθγ8 ὅζα., ἃ8. 1ῃ8 ῥγΐποθβ μά βαϊά ἰο 
{Π6π}, ἴ.6.,) δοσογάϊηρσ ἕο [6 βοῃέίθῃσθ νυ] ἢ {Π6Ὺ δα ργοπουποθα 
ΠΡΟ ἔμθηι. [ΙηβίθαἊ οἵ τϑρογίπρ ἰπ ἢ}1] ὑπ6 ἀθοίβιοῃ οὗ {86 
ῬΓΪΏσ68 οὗ {π6 {Ὑῦ65, {Π6 ΠΙβίουϊδη οοηίθηΐβ Πϊτη861 7 10} ὨΊΘΓΘΙΥ 
ΔΠΠΟΌΠΟΙηρσ {Π6 ὉΝΆΝ οοηΐαϊπ6α ἴῃ ἰΐ, 8η4 ἱπηπη θα] αἰ ο  Υ ργοσθθάβ 

ἴο ἀθβουῖθο {6 τπδῆποῦ ἴῃ τυ μίοι (πο τοὶ οὐ ᾽ξ τγᾶβ οαυτὶθα οαί. 
ΤῊ15 18 1π6 ΟΥ̓ΔΙΠΑΤΥ πιοάθ δάορίοα Ὀγ ΗΌνδνν ΒΟΥ Δ ῃ8 : ΠΟΥ͂ 
Ρᾶ88 ΟΥΟΥ {πΠ6 ἱπιοσιηθαϊαδίθ τηθη Ὀογ8, παῦ ΓΠΘΥῪ ΠΊΔΥ ΔΥΓΙνΘ 88 
αΌΪΟΚΙΥ 88 ΡοβϑιὉ]6 ἂἱ ὑπὸ ἤπα] ἴββπ6 (οὗ, Δσαϊαά Οοπιροβ. ἀ. θη. 
Ρ-. 151). Τότ 18 ἃ βέγιος δπδίορΎ ἰσθύνγθθη [6 ργθβθηΐ ρ8858 6 
ΔΠ4 1 Κίηρβ χνυ. 22, σσἤοτθ ἰμβίθδα οὗ {Π8 σψογὰβ οὗὨ [16 οσοτημηδηά 
Ὀοΐϊησ ρίνθῃ, 88 1ἢ νγδϑ ἰβϑβῃθα Ὀγ {π6 Κίηρ, σὸ πᾶνὸ ἃ ἀθβουρίϊοι 
οὔ 115 ὀὁχϑουϊϊἯοη. ἴῃ [π0 δυγίασ ἀπά Αγαδῖο ὙϑΥβοη8, δὰ ὃὈγῃ [86 
αδϑῖπβ, {πὸ νγογὰβ8 θϑίοσθ 18 ἃγὰ ἔπ γοίοτ ΟΟΥΘΟΟΪΥ ταραγάθα 88 
8ῃ Δ γον αἰθά ἔοστα οὗ βρθϑοῖ ; δῃά 1 {1Π|6ὺ ἔστ  Ὁ [Π6 σοτημηδηα 
18. {8 ΒΌΡΡ 6 : “ΠΟΥ 58}}41} ᾿ἷνα δῃὰ ῬῈ μϑνγοῦβ οὗ ψοοᾶ δηῤ 
ΟΑΓΤΊΘΥΒ οὗὨ νγαῖθὺ ἴὸ {Πὸ ὙΠΟΪ6 οοηστοραίίοη, πὰ {Π6Ὺ ὈΘοδΙΩΘ 
ἤθυνοσβ οὗ πνοοά," ἄς. ἌΒΡ ΑΙ͂ΧΡ ἄοθβ ποῖ πιθᾶῃ {Π|Ὸ 1β8γδβ} 1168 

ἴῃ ὑποῖν ἱπαϊνιάυα] οαρδοῖῦν, πὶ ΒΙΟἢ οα86 {Π6 (ἸθΘοη 68 που]ά 
πᾶν Ὀθθῃ σοπαθιηηθα ἰο δοίαδὶ βίανοσυ, θα. (Π6 ψ ἢ ο]6 πιο, 
ἤθη οΟἸ]Θοἰοα ἰορθίμον 88 ἃ σοηρταρδαίοη οὗ ἴπΠ6 μοτὰ. ΠΟΥ 
ΜΟΙ Δρροϊηϊθά ἴο βοῦνα {Ππθηὶ ἃ8 ἤθύγοῦβ οὗ γοοά δηὰ ἀγάνοβ οὗ 
ΔΙΟΥ ἰπ ἴΠ6 Πουβα οὗἩ Οοά (ν. 28 δπὰ 27), δῃηὰ ἐπ8 Ὀθοδμη6 
βίανϑϑ οὐ {16 βαποίπαυυ. Αἱ ἃ ἰδίου ροῦϊοά, γῇθη αν δπὰ 
ΟΥΒΟΥ ῥΥΪποο8 ἢδὰ 8οὺ δραγί ὈΥΊΒΟΠΟΙΒ οὗ γγὰῦ ἴο ροσξογιῃ [9 88Π160 
οἴἕοθ ἴῃ {π6 ἐδθοσγπδοὶθ (Εγλα υἱ. 20), {ΠΘῪ σοῦ 4}1 πον ὈΥ͂ 
[Π|ὸ σΟΙΏΠΟΙ Π8ΠῚ6 ὩΣ,» 60 ἦ411, ἀοηδίϊ (πο ἀ6α 11}, ἃ8 Βοολανγέ 

ῬΠ8]. 11. 1 Ρ. 68 τϑηάογβ 10), 1 ΟἿ ν. ἰχ. 2; Εἔζσγα 11. 70, ἄς. ; οἴ, 

Νά. νὴ]. 10, 19. 
Ὗν. 22---21. Αῇἴου [Π6 ῥυποθβ ἤδὰ ἀθοϊαθά ἀροπ ἔπ ἔαϊαγο 

σομάϊῖοπ οὗ {π6 ΟἸθδοπ 68,  οβαα ομΠαγροα {Π6πὶ ἢ {ΠΟΙΓ 
ἀδοοῖέ, δῃὰ ρῥγοπουιπηοθα ἀροὸπ {Πποπὶ {Π6 βθηίθηοο οὗὨ ρογρϑίιδὶ 
Ῥοπᾶαρο, ἃ8 ἃ Ρυπίβῃιηθηΐ Ὁ τμαὶ {ΠΟΥ μὰ ἄοπα. Υ. 28. ὦ 
ΔΝ ὈΞῸ ΓΛ) λόγο δλαϊϊ πο βονυαπέ ὃ ομέ οἵἿὗ 7γοπῖ ψοιι) ἴ.6.) γ8 

808}} πον οθᾶδο ἴο ὃδ6 βοσνϑηΐβ, 818]1 γϑῃγδὶη βουυϑπίβ ῸΓ ΟΥΟΣ 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΊἼΣ. 2392---27. 943 

(οί. 2 ὅδ. 111. 29; 1 Κῖπρβ 11. 4, ἄς.). Δαιιρον 18 στοηρ ἴῃ 
Βρθδκίηρ οὗ {Π6 86 οὗ Ἴὺ σου [16 ἀγθϊς]8 ἃ8 ΔΠ ΘΥΓΟΥ, [ὉΓ 

ἼΥ ὅ065 ποῦ βίαπα [ὉΓ [πο αὐϑέγαοὶ δοπάασο, Ὀαΐ 18 υϑοα 88 ἃ 
οοἸ]θοῖῖνα ποὰῃ ἴὺΣ 8θγυαπίϑ, ἀμ α ἐπογϑίοσο [86 οο-ογάϊπαΐθ ΠΟΌΉ8, 
ΜΒ ]Οἢ [Ὁ]]ονν, ἃγὸ ἴῃ {86 ρΪυτγαὶ.---Τὴθ ἤθγοβ οὔ σοοὰ δηάὰ 
ἀγαυοῦ οὗ νγαῖθυ ἅγὰ τοίοστοα ἴο ᾿η Πϑαΐ. χχίχ. 11] 88 μ6 ]ονγαϑῖ 
οἾ488 οὗ [π6 ΘΟμΤ ΠΥ. [ἢ ΟΥΒΟΣ Ὠδίϊοη8 αἷϑο [Π6 δ8η16 ΟΥΚ 
γᾺ8 ῬΟΓ ΓΙ Θα ὈΥ βανθϑθ (866 “οἰἑαπηὶΐ ναγὺ. ἢἶβϑί. ἴχ. 17). - ΠΠΞ 

ὙΠ Ὁμ] 18. ἴο ὯΘ ἤδκοῃ 88 δαυϊναϊθηΐ ἴο ΓΤ ΓΤ ἴῃ σὮΔΡ. Υἱ. 94. 

- Τῇαβ [Ὧ8 ουγβα τ ῃΐο ΝΟΔΗ Ῥτοπουποθά οἢ ὐαπδδῃ (ἄη. 1χ. 

2) νὰ8 ἰϊοραϊίψ ἀχθοαϊοα ἀροη {86 ΟἝμδδη  15}} {προ οὗ Η ν 68 
ἴῃ ΑἸΡθοη.----. 24 864. Α.8 ἃπ ΔΡΟΪΟΡῪ ἴου {Ππεὶν ἀθοοὶ {Π6 αἼΡ6- 
ΟἸΣΐο5 ἃ]]ορο ἐμαὶ, ΒΘ η ΠΟΥ ποαγὰ οὔ ἴἢ6 σοτηπιαπά, ΜὨΙΟΝ 
οὐ μαὰ ᾿ἰββυθα {πσουρῇ Μόοβθϑ, ἴο δχίθγῃληδίθ 811 {π6 Οδηδδπ- 
1168 (Ὠ δαΐῦ. νἱϊ. 1 8564.) χχ. 16 564.}, {ΠἸΘΥ̓ ἐγοι Ὀ]6α ἴῸν ἘΠ ΟΙΣ Πἴν68 ; 
δπὰ, ἰῇ ΟΥΟΣ ὑπαὶ ΠΟΥ τηὶρῃΐ ποὲ ἰοβο ὑμθιὴ, 6 Ὺ οαϑὲ {Ππ᾿θτὰ- 
Β6Ϊνθ8 Ὅροι [Π|}0 ΠΙΘΓΟΥ͂ ἃπά ᾿αβέΐοο οὗ Ψοβϑῃῆπα. (πῃ π6 ἔοστα "5. 

σΟηΒῈ} δ ἰσαϊά, 1,οἢν. Ρ. 4561, νηογα ἃ αἰἔθγομί οσχρἰδηδίϊοη Ὁ 
186 Ζ6γ6 18 σίνθῃ το {πδὲ σοηίαϊ πο ἴῃ {μ6 γέ, Οαγαπιηι.,) Ὀ. 
2506. Οη {868 ἴοττα ΤΩΣ ΜΙ) Ζ767᾽6 γα ἴο ΟΠ. νἹ]. 9.---Ὁ, 26, 

866. ΤΠ [ΠΘΥ σογα βανϑὶ ἔἴοπι {ΠπῸ παηάβ οὐ {86 οἰ] ἀνθ οὗ. 
1βγδϑὶ, νἴο τη γοά αἱ [86 σονθηδηΐ (Υ. 18) ἀπὰ νυ ]8Π6α ἴο ρυΐ 
{Βθιὴ ἰο ἀθαίῇ, δῃἃὰ γα ῦὸ Ῥγ βουνά αἰΐϊνα ; ΠΟῪ γ6 18 ΘΟ ἀθηι 66, 
ΠΟΥ ΘΥΟΣ, ἴο 6 ῸΣ ΘΥ̓ῸΣ ΒΘΊΤΟΙΒ οὗ πνοοά δηά ἀἄγαννθῦβ οὗ νγαίοι δἱ [ἢ 6 

ΑΙΓΑΡ [ῸΣ {Π6 σοΠσταρδί!οῃ. ἌΡΉΟΩ ἜΆΡΣ ἔρον ἐδό σοπστοσαΐϊοη 

απὰ 70» ἰδ αἴΐαν, ἴ.6.γ) ἴον 188 ἙΟΩρΥ ρα οη δὲ {86 Δ] τ8γ. πϑτοῦ 
18. ΤΏΘΓΟΪΥ δα ἀρὰ ἴο ἀεῆγιο ΤΟΥ͂Θ Ῥγθοΐβο Υ [86 πηθδηΐηρ οὗ γχυ Ὁ» 
ἴο 8, ΠΔΠ16]Υ,) ἐπα [ΠΟΥ οτΘ ποῖ ἴο Ὀ6 ϑιρίογϑα Ὀγ [16 οοῃ- 
στεραίίοη [ῸΡ ῥγῖναίθ ραΓροβοβ, αὶ ἴο δβϑιδὲ 10 {116 Ῥδυοσι 866 
οὗ [86 ρόΠΕΓΑΙ βοῦνὶοθ αὖ 1Π6 δ]ίαγ, ψ θῖο ἢ ὈΘ]οηραά ἴο {π6 ψ}Ο]Θ 
οοηρστοσαίίϊοη, οὗ, ν. 2]1.---Τῷ (]]ονγβ ἴσο {π6 86 οὗὁἩ [6 τψογάβ 
ὝΠ ΣΝ ΘΊΡΌΙΤ: ὃν δὰ Ἰοοῦτῃ 4α6ηὶ 6] σοῦ ἰη σοπηθοίίοῃ Ὑ}]ι 

ΓΤ ὈΥΤΤ ν» ἐμαὶ εἶθ δαῖθοῦ πσοίθ βοίοσθ ϑοϊοπιοπβ [ΘΠ Ρ]8 

"88 ογοοίβα, βίποθ ᾿ξ βονβ {παὺ 'π 18 αν (οὐ μά ποίΐ γοί 

σἤοβθ ἃ ροσηδηθηΐ ρἾδ66 ἴο Ὦ]8 Βα ποίΌΔΓΥ.ἦ 

1 ὙΒ6 οδ]θοίϊοπϑ οἴεγθα ἰο {}|ὸ ιἰβίοσῖοαὶ νθγϑοὶ εν οὗὨ [818 οπαρίοσ ὉῪ 
Ἠαϑεε (Ρ. 117 8α4ᾳ.), Ογαπιδεγς (ΒΘΙΙρἸοπβίάθο 11. Ρ. 198), πρὶ ὲε Ἡγείίε 

ρ 3 
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ΟΗΑΡΤΙΚ Χ. 

ΨΜΙΟΤΟΕΥ ΟΥ̓ΕΕ ΕἸΥΕ ΟΑΝΑΑΝΙΤΙΒΗ ΚΙΝΟΒ, ΑΝῸ ΤΑΚΙΝΟ ΟΕ 

ΟΤΗΕᾺΕ ΟἸΙἸΤΙΕΒῚ ΙΝ ΓΗΒ ΒΟῦΤΗ. 

γν. 1---ὖ. ΑΜ5 βοοῃ 88 1Ὁ νν88 πον [Πδὺ ἴΠ6 ᾿Ἰτιρογίδηϊ ΟΥ̓ οἵ 
ΟσΊρθου, ἢ 118 Ὀγανο παι δηΐδ5, πα σοποϊαἀοα ἃ ἐγθαῖν τ ἢ 
{Π6 Ιβγδθ 68, ταί ΠΥ (Π8ῃ σοπῦατα 0 Ορροβθ ἔπθηὶ ; {π6 (ὑδηδδῃ- 
1115}. Κίπρϑ οὗ 1Π6 βου Ἰοτιηθα δῃ Ἀ]]Π|Δῆησ 6 ὉΣ ἴπΠ6 ρυγροβα οὗ 
Γοϑιβίϊησ {Π6 ΣΉ ]ΠοΥ ΡὈΥΌρΡΤΟΒΒ οὗ {Π6 ΙΒγϑθ 168 ἴῃ (ὐδπᾶδῃ. 
ΑΔοπίζρασκ, Κίησ οἵ ὁ“ 6γα54]16πὶ, τιπ]θα τ ἢ {Π6 Κίηρϑ οὗ ΗΠ θΌτοῃ, 

δ αττααϊῃ, ᾿μδο 5ἢ, δά Ἑρίοη, {πᾶὶ {ΠΟΥ ταϊσις σο- ο Δ ἴῃ 
Ποποογί, ἀπὰ πλαΐζ ἃ σοὶ ηθα αἰΐδοκ ἀροη (Εἰδοοη.---ῬΚΥ͂. 1. 
Αἀοπίζοῆσκ -- ΜΟΙ Ζοάοκ, θη. χὶν. 18. Τη6 ἔνγγχο πΑπιθ8 ἈΓΘ 
{1165 οὐ τπ6 Κίηρβ οὐ {π6 6 υβιῖ685, ἃ8 ῬΈΏΔΓΔΟΝ τγὰ8 {πῇ οὗὨ {Π6 

ἰηρβ οὗ Εργριί. “- οὐϑνν Ἑοοπιροβοά οὗ οἷῷ δά ὩΣ ρεαοσεζαμξ 

Ῥοϑδθϑ8ϊοη (εησείονδενα, Ρ5.. 11}. Ρ. 881, γοΐ. ||. Ρ. 480, Τταηβ8- 
ἰαϊοη, Ἐογεῖσῃ ΤΉθο]. ΠΤ τατγ). ποῦ ῥοββθββίο ἰγδῃαα} 89 
σαπήσπαμι (4. δολπίίοηθ Οτῖρσρ. ὨΘΌΥ. Ρ. 282), ΟΥὁ Ροββϑββίοῃ οὗ 
ρόδο οὐδ “ογυϑβϑαϊθπι 866 ἔΠ6 ΟΣ ΚΒ τοίοσσθα τὸ ἴῃ πον} 

(ἴπ (86 ΘαΥ] ον ΘαἸοπ5. οὗ ἢἴ8. ἸηιγοάυοίίοΠ) μᾶνο Ῥθθη ονθυί γον ὈΥ͂ 
Μαιιγον' (οι ν. 27) δπᾶ τηοόγὸ ἱπογουρὨΪΥ 8.}}} Ὁγ Τἀυεγηϊοῖ (Εἴη. 1.1 
Ρ. 48 866.}; ᾿ἴϑῆοθ {Π6Ὺ τηᾶὺ Ὀ6 τερατγαθα 88 ὯῸ ἸΟΠΡῸΓ Θχίβιϊηρ, 126 
Ἡγείίε ἈϊιΠΆΘ Βανῖηρ οὐ ἰοα [Ὠθτὴ ἕτγοτῃ {π6 ἰαϑι οδαϊοη οὗ 818 ἰπίτο- 
ἀποίίοη. Απά δνϑθῆ δραᾶτί ἔγουῃ {π6 νϑγίουβ ἀοίβίϊβ, ρίνεπ ἴῃ ἐμ6 οδρ- 
ἴ6Γ, οὔ {π6 ῥοῦ δΥλ88 ἴῃ (86 ΡΟΙ 16 Α] σοπϑδειαἰϊοη οὗ ϑ ΟἼΡΘΟη, ἰδ 6 
ιἰβέογ 641] ἐγ πῆι! πθ88 οὐ (8 παγγαίΐνο, 80 ἴδ 88 ΒΗΥ͂ ππρτε)υάϊοοά 
ΤοΔάθν 18 σοποογπθά, 18 ρ]αοοά Ὀγ 2 β6πι, χχὶ. 1--6 θογοηα (δ ροβϑὶ- 
ΒΗ οὗ ἀϊδβραΐο. 

1 ΤῊΗϊ8 ἀογίναϊίοῃ 18 τόσο οοττθοὺ ἰμ8π ὑπδί ρῥγοροβϑά ὈΥ͂ Μϊὶς (οι 
1βδῖα}} Ρ. 1 864.), νἱΖ., ἔγοπι αὐγὴν δά ἜΠ ΔΝ “ ἀἰϑέγιοῦ ΟΥ̓ ΤΟΥΓΙΟΥΣΥ οὗ 

β4]16πι,"" ογ ἐμδὲ οὐ (Ἰεβεηΐωϑ ἔγοτη πη ἀπὰ ἊΝ ἀοτῃβ ρμδοῖβ (ϑ ἢ τὉ. 

Ρ. ὅ87 864.), οὐ απᾶαιϊο ρδοὶβ (868. 11. 629), βἰποθ ὙῊΣ τιθδῃ8 ΣΟΎ ΤΩΣ 

Ποῦδο ποῦ Τουπάδίίοη. ὙΠ τοραγὰ ἰο {86 ἔοσπι οἵ [86 πογὰ ΠΡ ΑΒΗ 

8 ποΐ δη οἷά ἴογιη οὗ {16 ρίυγαὶ, 88 (4. ϑολιιζέθηϑ, ΒΌΡΡροΒβ6ϑ (φου 

Ῥίαγαὶ οὗ γηρυῦ) δηᾶ 848 Οἰεϑόηΐιβ οχρίαηβ 1ὑ ( γρ. Ρ. 588), θαι 

Δορογάϊπρ' ἰο 1[ἢ6 Δίαθογθιίς ρυποιαδέϊοι ἰξ 8 α Πυ] (Εἰραϊά, 1 οπτΡ. 



πε Ξ 

ΒοαΙνν ὅσου οἷ, 8. γ.) δῃά αἶδο Ποφίπϑοπ (Ῥὶ. ἰΪ. 1. 5844.) ἀπά ΚΕ, 
6. ϑολμῖες ( ἀγαβα]οπι, ννἱ} ἃ τηὰρ Ὀγ Αἱορονέ, Βου] 1848.)----9 

τησδί δα ταροαίθα θοΐοτΘ τῶ 893, ΕῸΓ (86 Γαβὲ δοτραγα {{|8 

Το ΑΙ ἶκ8 οα ΟἶΔΡ. νἱ. ὃ δά χχνΐ. 9, 15. ὈΞῚΡΞ ὌΣΤ πὰ ({{4}) 

ἐλεν ([μ6 ΟἹ Θομἑ 68) 1σ6᾽»6 ἐπ ἐδ πιϊά 8 οὗ ἐλιόπι (εἢε 18γ8611{68), 1.6.» 
Ὑ6ΓΘ ᾿Ἰν] Πρ ῬΘΔΟΘΘΌΪΥ δηηοηρβὺ ἔπ 6 πη, δη ΠΟ] απ ἔγιΘΠα]γ ᾿πίογ- 
σΟΌγ86 ΜΥΣΓ {Π|6Π2.----, 2. Τλθη ἐδον (ΔαοπίΖοα 6 ἀπά ἢ18 ρθορ]6) 
1τ06γ8 ὁ: σοθαϊησίν αὐγαὶά, ποῦ 80. τηοἢ οἡ δοσοπηΐ οὔ {πὸ 4|}Π}18Π66 
δούνθοῃ {Π|6 18γαθ] 168 ἀηὰ {Π6 ῬΟΥΤΘΥΠῚΙ ἸΠΠΔ Ια πί8 οἵ (ἀἱθθοπ, 
88 Ὀδοδα86 [Π6 ρουγοῦ οὗ [ῃ 6 15Γ86 1168 νγ88 80 ρτοαῦ, ὑπαὶ {15 ἔγϑθ 
βίαϊθ, τυ ἢ 411 118 βγη ρ, ἀϊὰ ποῦ νοπέαγα ἴο ορροβα ἔπϑιὼ, θαΐ 
Βδά βουρῃΐ 118 βαίθιυ ἴῃ ἃ ἰγϑαῖυ οὐ ρϑδοο.;---νὖῦ, ὃ. Ποῦγον, 956 
οὗ [Π6 τηοβὺ δποϊθηΐξ οὗ [Π6 οἰ εἴ68 το ἤᾶνθ σοηθ ππθα ἴο οχἰβί ἴο 
{Π6 ρῥγοβοηῦ ἀδὺ (θη. χἰϊ. 18; Ναπι. χα. 22), νγᾶ8 τἀ δσϑά 
ΒΔΟΓΘ ΟΥ̓ 6 ΠΙΒαΌΘΠΟΥ ὙΠῈῺ ψ 8161} [86 ῥδί γοἢΒ. βοϊουγποά 
ἴπογθ, Ῥγδνίουβ ἴο 118 οαρύιγθ ὈΥ [86 [8γ86}1068, Δηα [86 Ἔχρα]- 
βίοη οἵ [Π6 Απακῖιίθ Ἀπ} ]γ οὗἨ Αὐρα ΠῸΠπι (ἢ 6 ΟΕ ἀπά {πΠ6 σουπίγν 
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180 4) ἨΗδπῃοβ οὐἱρίμα!]ν 10 τγ88 Ῥγοπουπορα υεγιϑλαίοπι, ἃΒ Ἧ6 ΤΔΥ 
ἰηΐον ραγίϊγ ἔτροσῃ (86 811}} οάον παπηθ ϑλαΐεπι ((ἀθη. χῖν. 18 ; "8. Ιχχυὶ. 
8), δῃᾷ Ὀδγεὶγ 4180 ἔγοπῃ {86 ἔδοί ἐμαὶ (6 Π.Δ] ἱῃ Ηθῦτονν 18 Θοπϑίβ ΠΥ 
τε θη πὶ Υοα 0--, ὙΒΘΓΘΑΒ [0 γΌ84]6πὶ, οἢ {ἢ 6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 18 ἸὨ ΔΥΊΔΌΪΥ 

τὶ θη τι δουΐ Ὑοά ἴῃ 86 δῦ! ϊοῦ τι πρθ, δα 18 ον ἑουπά ἰπ (8 
Ἰαίαῦ οὔδβ ψιλὰ 1ὲ (08Γ. χχνὶ. 18; 2 ΟἾγ. χχν. 1, δπὰ βονϑγαὶ οἵα 
Ῥαββᾶρεθ, ἴῃ ἩΔίοΝ, Βούγονοῦ, (ὴ6 ΜΗ͂Κ, νῦν δοῃβί θυ Ϊγ) ; οἢ, 
Οεθεηΐμδ {π68. 1. 5. ΤΏοτο 18 0 ρτουπᾶ ἴογ αυθοβίϊοπϊηρ [86 Ἰάθη ἐν οὗ 
δρῳ (αομ. χίν. 18) διά {δ οἱ νι οἢ τνὰ8 δου γβ 68116ἃ «γεγι- 

δλαίεηι. ΤΈΘ βυρροβίοη ἐμὲ [Π6 πᾶπὶθ «{6Γιιβα]6πὶ ἀδύββ ἔγοιη {Π|6 {ϊπ|6 
οἵ ανϊά, 18 δἰ ἱοροίμεν σι ποαΐ βαρροτί ἔγοτῃ ἰβίοσν, δπὰ ονθυ γον 
ὈΥ {86 ἔδλοί ἐμαὶ {86 οἰἐγ οὗ ἴμο Ψερθυθιύο8. νγ88 δ] 16 (Π6 οἱΐν οὗ αυϊά 
(2 ὅδῃι. ν. 9) δἴϊον Πανϊἃ μδᾶ ἰδκθη ἰδ; ψ1]8ὲ 1Π6 πϑῖηθ «ΘΓ βδ θη 
Ἀ6ΑΥΒ Ὧ0 Γαϊδίϊοη νυ μδίθυοσ ἰὼ {{π|0 οἰγουτμηϑίδποθβ οὗ ἢν! ̓8 (πιο (εξ. 
Ἠεπσείεηδονο αἰ βαρτα.) [{ ἄοθβ ποὶ [01οὐ (πὲ Ῥθοδυβθ «}6γαθα θὰ 
83 880 04]164 «7εδιιϑ, Ὀαέοτο {πὸ {ἰπι6ὸ οὗ Πανὶ, 80 Ἰοῃρ 88 1 νγᾶὰβ ἵπ 
Ροβϑθδβίοη οἵ [π6 Ζ7Θρυβίοα (} 088}. χν!. 28; 7υἀρ, χὶχ. 10; 1 ΟἈν. χίὶ. 
4), ἐποτγοίοσο 1ὲ μὰ ζοστιοῦὶν πὸ πδῖηθ θ68116 Ψ6ῦυ8. ΑἸ] (μδῖ ὁδὴ Ἀ6 
Ἰηϊογτο ἰ8 {πα ἴῃ δἀάιιίοη ἰο 1.8 ῬΓΟΡΟΡ πᾶῖμθ «7ογύβδί θαι, οοηἰγδοίοα 
β΄ θτα, 1 τγ88 αἷβο οδἹ]Ἱοά εδι8, ἔγοτῃ 118 ἐπ δι δηΐβ, 1.8 86 ἩθΌγοη 
γΥ88 4180 68 ]]οἃ Καὶ τ] αἰ ῃ- Ατρα, ἔτοσλ {86 ἴδιαν οὗ Αὐρθα. ΟὐοτΏρδγο ομδρ. 
Σὶν. 18. 

1 Ηαβ86᾽8 δϑββογίΐου, (μὲ (ῃ6 παιταίϊϊνο ἰ8 οοπέυβοά, δηὰ μα ν. 2 
Βῃου] βἰαπᾶ δον ν. 7, 88 ὕδθθῃ τοοὲ ὈὉν αιγεν, ἀπ βίον ἰο ἢ6 
τπηϊουπαοα δηᾶ ργοροβίθγουβ. ᾿ 



246 ΟἘΕΕΝΘΒΙΝΕ ΑἸΠΤΑΝΟΕ ΟΕ ΕἸΝΕ ΚΙΝΟΒ. 

δου πα, ἰδ τγᾶ8 αἰ8ο δ᾽ ἱοὰ Κἰρ)αϊλ-Ανῦα, {πὸ οἷν οἵ Αγῦα {Π6 

Αιμαν οὗ 1πμ6 Απακίπι (ομαρ. χὶν. 1ὅ, χν. 18, χχὶ. 11, δυάρ, 

1.10.) [8 ργϑϑθῃὶ πᾶῦλθ 18. λ.λ- }» οἱ Αλεϊιἰ, 1.6. ἐλ6 ἡγϊοπά 

(οὗ 6οά, 50-“4]16ἀ ἔγοπι ΑὈγδμ αι βοϊοασε ἔπ 66.) ΤΠ6 δποϊθηΐ 

οἰτγ, π| {π6 πηοάθστι οὁΠ6, δίοο ἴῃ ἃ ἄθϑρ ν δ] }|6 0, ὁπ {Π|6 8ορϑβ 
οὗ ἴμ6 πιουῃΐαϊη8 οὗὁἨ «“παἀδΔἢ οἡ εἰἴπο. 5146 οἵ {π6 νου, αἱ 
δροαΐ ὑποηίγ-ῖννο Βοιηδῃ τη 1165 ἰο [Π6 βου οὗὨἨ «6 γυβδίθτῃ (866 

υ. αιιηιον Ῥαὶ]. Ρ. 198, 544.) ἀπά οδίπϑοπ ἱ. 3814, 564.) 11. 4566 

564.)---ὐὐαγηνμέϊι, ἴῃ [Π6 Ἰον]Δηα5 οὗ Φπά δ (οἰΔρ. χν. 8δ ; Ν ἤθη). 

χὶ. 20), οπ {π6 βου ξηνγοβὶ 96 “ΘΓ βαίθηα, νγὰ8 δβιἐδίθα, δοσογάϊηρ, 

το [16 Οποπιαδὲ (8. Υ υὔεγηιι8), αὐ ἴδῃ Βοιηδῃ Π11168 ἀἸδίδποθ ἔτοιῃ 

) γαβαϊθπὶ οἡ ἐπ6 τοδά ἰο Ε]Θα ΠΘΙΌΡΟΪΙ8, ἃπὰ ψ)88 ἔμθη ο8]16ἀ 

γ111ὰ θϑυσομα. [108 ργθβθηΐ ὨδΠῚΘ 18 οὗν,.0,.. «7ζαγπιιΐ ; 866 ἰἰοδίη- 

8οη ἴὶ. Ρ. 844.}- -7ολίϑι, αἶδο ἴῃ [86 Ἰονν απ 45 οὗ Φυάαῖ,, τγᾶβ 
ἐογβοα Ὀγ Βομοόροδαι (2 ΟἾγ. χὶ. 9), ἀπά σαρίαγοα αἰτοῦ ἃ βίθρβ 
ὉΥ Θ'θηπδομοσῖρ (2 Κίηρβ χυ!. 14, 17, χὶχ. 8). 10 18 ῬΧΟΌΔΟΙΥ 

811} ἰο Ὀ6 866η ἴῃ {μ6 γυϊη5 οὗ ον ε ἴση 71.,αἰὶβ οα ἴμ86 νγοϑί οὗ 

ΑΔ) ]αη.ὃ---ἰσίονι, νι ἢ νγᾶ8 β᾽ ΠᾺ ΠΑ ΥῪ δἰ υπμαϊοά ἴῃ [ἢ 8 ον σου ΓῪ 
οἵ δ υὐδὰ (οἢδρ. χν. 39), 15 ἀ6βου θα ὈΥ Ζμδοδίι8 δηὰ ͵δΡοηιθ ἃ 8 
Ἰάοη σα] τῖῃ Οαοίίαηι (ΔΑ 0}]41). ΤῊΪΒ 18 δ νατίϑηοθ "ἢ 
708}. χὶϊ. 12, 18, χυ. 8ὅ, 89, δῃὰ ἐπογοίοσο ἱποοσγθοί, ΤΟΥ 
ΡΪδοο 1 ὑνγοῖνο Εοπηδῃ πλ1168 ἀϊβίαπὶ ἔτουι ΕἸΘΟ ΒΘΥΌΡΟΙ 8. οα {6 

οαϑί, 1018 πο ΓῸ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο Ὀ6 Β6θῃ ἴῃ Ἔἰι6 γυΐπ8 οὗ ωσῦξις Αὐἄ) ἴαη, 

δδουΐ ἔνγοῖνο Βοπηδη 11168 ἔγουχ Ε]Θα ΠΘΓΟΡΟΪ] 18 οα {Π|6 βου νγοϑί, 
οη ἴπ0 τοδὰ ἰο (ἀᾶΖᾶ (866 Ποδίπδοπ 1]. 892).---Υ. 4. την, 

1 ΤΏΘΓΟ 18 στοδί Ὁ] δαβ Ὀ]Υ ἰπ Ποδίηϑοπ' 8 ορὶ πίοη, ἐμαὶ {16 “αγῖ- 
για, οὗ ν ΏΪΟΝ ὠογΌπιε 5808: αὐδτίο ἀἰβίδηβ ΔΌ ΕἸΘΌΓΠΘΓΟΡΟΙΣ Ἰαριἀθ 
͵αχία ν᾽] απ Εἰβέῃδοὶ, νγᾶ8 (ἢ βᾶπὶθ ρΐδοθ 88 ὧεγηεῖιδ8, βίποθ (86 Ἰαἰον 18 
βϑ ἃ ἰο αν Ὀθθὴ πϑᾶῦ ἰο Ἐπβέμδοϊ, δπᾶ ἐμὲ [μ6 ἀϊϑίδποο οὗ ἔοαγ πι}]68 18 
ΤΩΘΓΘΙΥ 8. ΠΌΠΊΘΥΪΟΔ] ΘΥΓΟΥ. ' 

2 ΤῊ ᾿Δσθπιν οὗἨ [1,Δο 8 δηᾶ ἴὕπιὶ 1, Κὶβ 88 Ῥθθῃ ϑυρροτίοα ὉΥ υ. 
αμην (οι γάρ Ζ. 0], ὕϑορτ. 1848, Ρ. 28) ἴπ ορροϑ(ἴοῃ ἰο Ποίη- 
8οη (1ϊ, Ρ. 888), οἡ {86 ρτοιππᾷᾶ {πὲ 1,80} 188} 18 οὔθη τηθπίϊοηθα ἴῃ Θ0η- 
ποχίου τ Ερίοη, δηά, δῇλου [η6 δοπαμοβὲ οὗ 1, δοέβιι, ΨΦοβῆπδ ραββοᾶ 
Ὀγ Ερίοῃ οἡ {86 ψΑΥ (ο Ηοὕτου (χ. 81---ὃ6). ΤῊϊ8 ἀρτθοὸθ τ (89 
τοδί ροβίτἰομβ οὔ (πθ ἔπγθθ ρ]δοθθ, ψνβθύθαθ ὑμ6 δϑδοουηὶ οὗ ἰδ 
Οποπιαϑί.γ) ἰδὲ 1, ΔΟ 8} γγὰ8 ΒΘΥΘ ἢ. τη1}68 ἥγοα ΕἸΘΟ ΠΟσΟρΟΪ 8, 'π ἃ 
βουΐβογῃ αἰτθοίίοη, οδηποί θ6 δαἀάἀιιορα ἃ8 ἃ ῥσοοῦ ἴο {Π6 Θομπίγασυ, βῖποο 1 
οοηΐδίηϑ 80 ΤΠΔΗΥ͂ ΘΥΤΟΣΒ, δηἀ ουθὴ Ζξοδίηϑοη τοθοίβ (8 δι ΠοΥ  Υ ἰπ (Π6 
6886 οὗ ΕἸ Ίοη. 
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δΟηια ΩΡ ἴο πι6. τ 18 ΘΟΥΣΤΘΟΙΪΥ δχρίδἰπθά Ὀγ Μοδοπηνιϊδν' 88 
864 ἴῃ “(ἃ ΠΗ] ΔΤῪ 86186--- ΟΟ16 ὉΡ ὙΠ] [Όγοο58. ΤὍΤδθ Κίηρ οὗ 
“6γυβαίθαι ᾿ην 68 (6 ΟΥμΟΓ ΚἰηρΒ ἴο ἃ σοι] Π6α γαβιἰβίδῃοθ, ἴθαν- 
ἵῃρ Ἰοβὺ [ῃ6 βμοῦὶ ἀϊβίδποθ οὗ “γιβαίθαι ἤοτα ΟἼΡθοα ββου]ὰ 
᾿πάποθ ἐμ0 18γ8ϑ 168 ἰο τλαῖκα {Πϑὶγ Εγϑὲ αὐίδοὶς ἀροὸπ . Ηθ 
ἘΠΟΓΘίΌΓΘ ῬΓΌΡΟΒΘΒ γγὰν ἀραϊηϑέ (ἼΡθοη, ὙΠΟ ΤΠΘΥ ΘΗ ΟΡ ἀΡΟΠ 
ΡΑΓΕΪΥ ἴον [Π6 ρυτροξα οὗ ρυπίβῃϊπρ [818 ΟἸΕΥ ἴῸΓ 118 Βα τ β8ῖοη ἴο 
18γ86], Δῃ ἃ ΡΑΥΕΥ αἶ8ο ᾿ῃ οὐ άοσ ἐπα [86 οοπαπαβὲ οὔ ταϊρΐ ΒῈΡΡΙΥ 
[6 πὶ ΣῊ ἃ Βίσοηρ ὈΌ ΑΙ ἀραϊηβὺ (6 ΓαΓΕΠΟΥ ῥσόρτοδβ οὗ [8 
15γ861168.---1 ν ῦβθ ὅ {Ππ6 411164Ἁ τηοπάγο ἢ 8 τὸ οα]16α Αἀπιογίίθδ, 
βϑοδαβα {18 ἐγ] 6 νγὰ8 ἴπ6 τηοβὺ ρονοσία! διηοηρϑὺ (Π6 Οἀπδδη α88 
οὗ [π6 δοιία ; 866 οἤδρ. 11}. 10. 

νυν. 6---11. Α5 βοοῃ 85 ἰδ8 (ἀἹθοῃϊΐοβ ἃσθ αἰΐδοκοά ὮὉΥ Ἢ 
Κίηρβ οὗ ἴΠ6 Ατηοσῖΐοβ, ἔπ Ὺ βθηὰ ἴο ἐπ οδὴρ αἱ (Ἰ]ραὶ, ἱπέγθαῦ- 
Ἰπῦ οϑῆπα ἴο οοπηθ ΔΌΙΟΚΙΥ ἴὸ {Π6}} δβϑιβϑίδβῃςθ. «οϑπα σοομ- 
ὈΙ68 δὲ ὁπο Ὑ16}ι ἘΠοῖν τοααθϑί, δῃα βοίβ οὖν τὶ {116 Ὀτανοβὶ οὗ 
818 ἔγοορϑ8, ρϑυϊογσιϊηρ [Π6 ἸΟΌΣΠΘΥ ἔγοσῃ αἸραὶ ἰο ΑἸ θομ 'π 916 
ὩΣρῊ ΟΥ̓ Τ68}8 οὗ ἃ ἰογοθα πιᾶγοῖ. Εἰποουγαρθα ὈΥ Δῃ ΔβΒΌΓΘΠΟΘ 
ἔγοτα πο [μοχὰ ὑμαῦ ἢ6 βῃου]ά 6 ν]οϊοσίουϑ, μ6 [4118 ϑΒυ ἀφ] Υ ἀροι 
186 Ὀαβίθρουβ οὗ ΟἼΡθοη, ἀοἔδαϊβ ἐμοὶ Ἡ} στοαὶ 5] ρ στ, ἀπά 

ΡΌΓΒΘ8 {π6ῖὴ, 88 ποὺ Ηγν ἴῃ σοπβιβίοη, ὑογοπα Βοιμμοσοη ἴο 
ΑΖϑκδὴ δπὰ Μακκοάδῃ. Ἐΐδ 15 480 τη ϊγϑου]ουβὶν δϑϑιϑίθα ὈΥ [16 
ΤΙ ογά, ψο σα 868 ΠΘΑΥΥ͂ ΔΙ ]ΒΕΟΠ68 ἴο [8]] Ἀροπ {π|6 ΘΠΘΏΛΥ, 85 {ΠΟΥ͂ 
ἢγ ρϑεὶ Βοιμβοσγοῦ, ἡ ἢ 8] Ὁ θυ η ἃ σγθαίοῦ πα .Υ (μ8ῃ [ἢ 

ΒΉΟΓΒ οὗ [86 [5γ86}1168.---ἡ γος ἄο ποὲ ἄγαιν ατσαν ἐν 

λαπά ὥ»οπι 8, ἴ.6.} ἀο ποῖ τ μάταν Ἐμϊη6 αϑϑἰβίαηςϑ ἔγοτα α8. Οἱ 
ΣΡ 866 σἴ8ρ. ἱ. δ. -ὐῶς ΜΞ) ἑλόνθ ἤαυο αϑϑεπιδίθα πιραν' ιι8, 

86. (0 τη8 Κθ ΑΓ ὍΡΟῚ 8, ΤΠ6 ῥγθυ]ουβ ρου οη [ῸΓ Β6]Ρ θη 6.8 
1 ΘΑΒΥ ἴο σοτῃροὶθ [ἢ8 Βοπίθηςθ ἰῃ {Π18 ππᾶηποσ. οάδβίιϑ ἀπὰ 

Ἰοϑδοπηνἶθν ΒΌΡΡοβο, Ὀὰΐὶ νιϊμοαΐ γϑᾶβοι, ἐμαὶ ἕν 848 Ὀ6θη 

τὶ ἴθ Βοσθο ἱπβίθαα οἵ ἕῳ, ἔοσ ἴσῃ ἼΨ 3.2) ἄο68. ποῖ τηϑϑῃ ἰο 
ἈΒΒΘΙΩ]6 ασαϊηδέ, αὐ ἴο σαῖμονῦ τουηάᾶ, 2 ΟἿ ν. ΧΙΪ. 7; 1 Κίηρβ 
ΧΙ, 24.--- ΤΠ}ΠῈῸ πγογὰβ ὝΠΙ 3 ΠΙΗ ΔΓΘ ἴῃ ΔρΡοΒβιτοπ ἴο [Π6 

Απιονίϊδ8, τασδὶ θ6 ἀπάθτβιοοά α »οίϊογ., ὩΠ6 Ατηογῖζθϑ ἴῃ [Π6 
᾿]ΟΌ ΠΑ Π8 Ὑγ 6 {Π|6 τηοϑῦ ρου ΓΙᾺ] οἵἉ (ΠΘΙΤ ΘΠΘΙΩ168, απ [Ὁ ὑπαὶ 
ΤΌΔΒΟΏ 86 Πδηθὰ ἤΠοῖθ ἐπϑίαν οπιπίιθη. ΥΘ σδηποῖ {μα γθίο το 
οοποϊαάο ἴτομι {1118 οἰδιιθθ, ἐμαὶ 811 {Ππ6 ἑονγῇβ τηθηἰϊϊομθαά ἰῇ νΟ 80 
ὃ ᾿οτθ βἰἐπαῖθαά ἀρὸπ ἐπα τηουπίαίπβ οὗ Φ υάδ}, 88. οφοπην 6 
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ΒΌΡΡΟΒε8.---Ὗ΄. 7, νη ἦς ἄγοι πϑαν' (Ὠοΐ 6 ψϑηΐ τ), 88 .1)6 Ῥγεί(6 

[85 ὙΓΟΠΡῚΥ ἰγαηβ]αἰθὰ 10), ἴον τῳ βίδῃη 48. μθγθ ἐπ δοῆδιι πιϊ ἐδανῖ, 

Δηα ΟἼ]ρα] τγγᾶ8 ποὺ 1η [86 γν4]16 0 οὗἉ 1[Π6 “΄ογάδη, 866 οἰδρ. ἰΣ. 6. 

-ὔτα πὶ 3] 8 Ἔχ ρἰδπδίουυ οὗ ΩΓ ΘΙ Ὀν- Ὁ: ἴο ψοἢ 

16 18 1 ΔΡΡοβί δου, (ἴῃ ἔμοξ αἵ] ἐμ Ὅγανθ. ὙΥΑΤΤΊΟΥΒ," τϑϑηΐηρ᾽ [80 
Ὀγανϑϑὲ θη ἴπ {π6 1016 ΔΡΏΥ. “΄ [ἢ ΤΥ οΟρίἱ πίοι {118 1ΠἸοδύθ8 
411 1Π6 Ὀγαγεβὲ 8Π4 στηοϑὲ ΘΔρῸΓ τη6Π, ὙΠῸ γ ΓΘ βαϊθοίβα ἔγοιῃ {6 
8016 οὗ ἴῃ ἔογοββ." (}αδῖιι8.)---- 6 νοσβ δα ἀγοββοα ἴο } οϑῆυδ 
ὈγΥ αοά, ἐμαὶ Πα 8 ποῖ ἴο ἔδασ ἢΪ8 ΘῃΘΙ,168 ὅδ.) ἃΓῸ ἃ ΓΘΏΘν ΑΙ οὗ 
[Π6 σΘΠΘΓΆΪ ΡΙΌΙΩ186, ρίνθῃ ἴο πὶ ΘΠ ἢ6 νγἃ8 ἢγβί οδ]]θα (ὉΠ 8. 
Ϊ, ὅ, 9), ἀῃά γα σορϑαίθα ᾿θσα Μ}0 ἃ βροοΐδὶ Δρρ]]οαίϊοι, Ὀθοδτιδ8 
.16 ἢδ88 ΠΟῪ ἴὸγ ἴΠ6 ἔχϑὲ ὑτηθ ἴο σοῃίθηα ϑ] ἢ βονοσαὶ Οδη δ δη} 8ἢ 
Κίησβ, Ὑἢὸ πάνθ ΘΟΙΩ 64 ἴο Γαβὶϑὲ ἢ]τη.---[ηϑίθδα οὐὗἨ (ἢ Ρ] γα] 
ΤΤΦ» ὟΘ δηά ἴῃ [ὴ6 Μαβογοίϊς ἰοχί δπὰ βονοσαὰὶ ΜΆ5. {Π6 

βἰηρυἶαν ΤΤΦ νΠΙΟἢ 15 [6 πΊΟΥΘ αϑ8] ἴογτα ἴῃ {Π18 ΘΟ ΘΟΙΟ ; 

866 ΟἾΔΡ. 11]. 24, νἱ. 2, γ1}. 1, 18.---Ἴ ΜΝῚ οαπηοῖ Ὀ6 ΣΟΠἀοχοά 85 

ἃ Ρἰυρογίοοί, ἃ8 [885 ὕδθθὴ ἄοπο ὮΥῪ ΟἸογίοιια δη Ποϑοηην θ᾽, 
ΘΥθῃ 1ἢ 006 αἰνη6 ῬὈΧΟΙΏΪ88 τγ88 σίγθῃ Ὀθίοσα [Π6 ῬΥΘΡΑΓΑ ΟΠ 
ἴογ Π18 Ὄσρθα οη ψγοτ τηδάθ.Ό ΤΤὨῖ8, Πονουοσ, οδηποΐ Ἦἣθ 
ΡΓΙΟΥ͂ΘΑ, ΤῸΣ ἰδ ΤΩΔΥῪ ῬΟΒΒΙΌΪΙΥ ποῦ πᾶν Ὀθθῃ σίνθῃ ἰο [πὶ {1} 
{ΠΟΥ ὍΟΓΘ ὍΡΟΝ {6 τπϑῖὸῃ. Υ, 9. Α4πάα υοδίἝμα οαπιθ τπροη 
ἐλόπι ([ἰι6 Θπθμιγ) δμήάθηΐψ. ὈῸΓῚΒ 18 Θχρ αἴπθά δηὰ τλοσθ 

Θχδοῦγ ἀοβηθα ὈΥ [96 Δα οη8] πογάϑ, (89 δα τηδγοποα ἔΌτὰ 
αἸραὶ ἀυτγίπηρ ἐμ6 ψΠοἷα πῖρηϊ,᾽» ὁ.6.. ἱπ οη6 αἰσῇς μ6 δά δοσοιι- 
Ὀ]ΠΒῃ 6 {πὸ τηᾶγοὰ πὶ ΟἼρὰ] ἰο Οἰβόθη; ΕὙΟΠῚ ἃ τηϊβία θη 
γον οὗ ὑπ6 ἀἰδβίαποθ Ὀθίνγθοῃ {16 ὕτγο ρασθθ, Οαἰυΐπ Ἔχρ]αΐῃϑ 
1Π6 ογά8 88 τηθϑηϊηρ ΠΟΙ ΐηρ τσ ὑμ8ῃ {πὲ Φο 888 βίατίρα 
ἱπητη αϊαΐοῖν, νὴ οὰῦ ουθ νναϊτπρ [ῸΣ {116 παχὺ ποσπίησ, ὙΒΘΓΘ 
18 Π0Ὸ στουπα [Ὁ {18, 806 ομᾶρ. ἴχ. 17. Υ'. 10. 4πώὰ “ελουαῖ, 
αϊδοοηυϊίθα ἰλόην δοίογε 7β8γαο. ὙΠ686 τογὰβ ροὶπὶ (ὁ [Π6 
ῬΓΟΠλ1886 οοηἰδὶποα 1π ΕἾΧ. ΧΧΙΪ. 27, “1 ν1}} ἀϊδβοοιηῆϊς 411 {μΐηθ 
ΘΠΘΠ,Ϊ68, ραϊηδὶ Ποῖ ἔμοὰ τηδγομοϑί," 816] τγα8 (ῃπ8 ἔα]- 
ΒΠ6ἀ Ὀγ τπ6 Ἰωοτὰ οπ Βα 4] οὗὁὨ Ιβγϑᾷθὸ. Ὑμ6 Ῥσχοιηΐβθ 1861} 
ἀραὶ, ᾺΒ Ὀαβοά ἀροὴ π6 δος (παὶ {8ὸ Ἰωογὰ Βδά {ππ8 
ἀἰβοοιηβίρα πὰ ἀοβίγογθά (6 Ερσγρίϊδηϑ, πο ρυχθαθα [6 
1βγδϑ 168 ἱπῃτοῦρη ἰμ6 Βοα 8θε (ἔχ. χίν. 24.) ὙΠΘ τπθδῃ8 
ΘΠ] ογοά ΡΥ Οοά ἴον {Π6 ἀϊδοοιμηβίαγε οὗὨἨ ἐΠ8 ϑῆθιὴν 8ῖθ ποὶ 
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ἀοβουροα οἰζμοῦ ἴῃ {μ18 ΟΥ̓ ΤΠ6 ΟἾΒΘΡ ραβϑδᾶρθ.0 6 τηϊρῃξ Ὀ6 

1.4, ὈΥ Ῥβαὶπι χυἹ]. 1, οχ]ῖν. 6, δὰ 1 ὅὅδμι. υἹ}. 10, ἰο ᾿τιδρῖῃθ 
ἴμᾶὶ μα ἰογτίβϑα ἐμϑῖα ὈΥ͂ ἸΙσπιἰπίηρ δπα ἰπυπον οὗ ἃ ἴθασὶ 
κὶπά. Πδησείοπδενο (Ῥ βδ]ηλβ οἱ. 1, Ρ. 802, Οἰαγὶ5 τλοοῖ. [1δ.) 
ΤΟρΆΓ 8 (818 ἃ8 ΘΥἹ ἀΘ ΠΕ] ἐπα ρ] 164 1π Εἰχ. χῖν. 24, ᾿βουρῆ 9 ἀ068 
ποῦ ἄρτθθ ΜΠ Ποδοπηνα ἰδ (680). δά, Εἰχ. 1. 5.) 1Πδὲ 11 18 4150 
δρρϑγαπὶ ἔοι 8. ἰχχυἹἹ. 18,19. ΤῊ Ἰαἰΐΐαγ ἴῃ ἢὶ8 ορί πίοι 18 
ΡύγοΪν ἤσυταῖῦνα (Ῥ Βα] πι8 Ὗο]. 11. Ρ. 448, Τγαπδίαϊοη). Βαὶ {Π6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ8 ΘΙΩΡΙογοά ἴῃ Εχ. χίν. 24, “" Φ ϑβονυδὴ ἰοοκοα γν 

αἱ 1Π6 σατὴρ οὔ 6 Εἰσγρίϊαπϑ ἐΠγουρΡἢ [Π6 Ρ1ΠῸΡ οὗ ἢγθ, δά ἐπ 
οΪουά,» ἀγὸ ἴοο ἱπάθῆηϊτθ ἴῸΣ ΔΠΥ σογίαϊη σοποἰ βίο ἴο Ὀ6 ἀγα 
ἤγοια ἔθ. Απὰ σὴ τϑίρσθποθ ἰοὸ ἴπ6 σψοῦβθ Ὀθίοσο τίι8) γγ78 
τηὶρὩ 4180 δ6 164, ΕΥ̓͂ [π6 πηϑῃθϊοη οὐὗὁἨ ι41]-βίοπεβ ἴῃ ν. 11, ἴο {116 
464 ἐμαὶ {πὸ αἰδοοπιβίαγο νγὰ8 ἴΠπ6 γοβαὶὶ οὗ ἔθυυθ]6 {Π͵ῸῚ ΟΡ πα 
ρμεπίηρσ. Βα 16 λοι ὑπαῦ ἰ6 ΘΠΘΙΩΥ͂ ὙΟΙΘ δου γ τ 8. ἀ6- 
βίσογοϑα ἰπ ἐμοῖς ΗἸσΉῦ ὈΥ ὑογτῖβο ἢ41]-ϑοῃ 68, ἀ068 ῃοΐ τ πα ον “ἢ 
οογίδϊη ἐμαὶ {Π6 βίοσπῃ μδὰ θη ρϑίπουηρ ἀυγηρ [6 Θηρσαρο- 
τωθηΐ αἱ ΟἹθθοη, δηα ὉΥ 118 Πρ ἰηϊηρ μα οαυβοα {μθηὶ ἴο 
{τοι Ὁ]6 ἀπά ἐμγοόνη ἔποτὰ ᾿ηΐο σοηξαβίοῃ,.---“ 4 πα δίφιο ἑΐοηι ιοἱἢ 
α φνοαὲ δἰαιισῆίον αὐ αἴδοοπ, ἀπά ριυγδιοα ἑΐοπι ὁπ ἐδ6 τσαψ ἐβαΐ 
σοοί τωρ ἰο Βείμλογοιι,)» ἴ.6.,) Ηϊσλον Βοίλλογτοπ (Βοῖν Ὅς οἱ ΒΚ). 
11 ττᾶῶβ πραεϑὲ ἰοὸ ΟἸδθοη, αροὰΐ ἴθ πλ1}]68 αἰδβίδηξ, 8ηἃ νγὰϑ 

Βοραγαῖθα ἔτοια [μόγοῦ Βοίῃβογοη (Β οὶ ὕγ οἱ Τδοβία) ὈΥ ἃ ρᾶ88. 
ΤΠ6 τοδα Ὀοίννθοῃ ἰΐθ ὕτγο ρἴδοθβ 18 80 ΤΌΟΚΥ ἂπὰ τυρροά, Πδὲ 
{Π6ΥΘ 158 ἃ ρα ἢ τηδάθ ΟΥ̓ π]68}8 οὗἉ βῖ6 08 οαΐ ἰη [Π6 τοοῖ (βοδύπϑοη 
1}. 60), ὙΠῸ ρ888 ψ ΒΟ τη Ὀαύνθθῃ ἔπθπὶ ΠῸΠπι (ἰθθομ [Ὁ 
[86 τγϑϑίθγῃ ρ]αἰη, τγὰ8 σα 16 [ἢ6 αδοοιιὲ ἴο ΒΟ ΠΠΟΓῸΠ (πον) 

Δ αἷδὸ (μ6 ἀοβοθηΐ ἔτομι ἢ (ΤῊ Ὁ νυ. 11), ανάβασις καὶ κατά- 

βασις Βαιθωρῶν, 1 Μδςοςο. 11}. 16----24 (Κοδίπδοπ Ρ. 61). θόονπ 
[18 ρ888 “οβιπα ραγϑυ θα (Π6 06, 5πλ:πρ ἐμθὰ {11} ἐΠΟΥ τϑδοὶιθα 
Ασοζαΐ ἀπὰ Μαζκοααῦθ. Τὰ ἴα8 ποῖ γοὺ ὕδϑιὶ δβοουίδι πὰ ΣῈ 
σοΥ ΔΙ Υ ὙΠΟΥΘ [656 {000 ρ]Δο68 βίοοα. ὙΒΘΥ ὙΘΣῸ ΒΟΙΩΘΎΠΟΓΙΘ 
ἴῃ ὑπὸ ἸΟῪ σΟῸΒΕΥ οὗ Φυάδῃ (οδδρ. χυ. 85 δπά 41). Οοχ 
ΑΖοϊκαῖὶ Τιϑοδένι8 ΒΔ γ8 (8. ν.), ᾿Αζηκα, καλεῖται καὶ νῦν "Ἔ ξηκα 
κώμη ἀνάμεσον ᾿Ελευθεροπόλεως καὶ ᾿Αιλίας (866 Κεϊαπά Ῥαϊ. Ρ. 
608 8.0ᾳ.)͵ 8 βίαϊοπιθηΐ 18 οουγθοὺ ἀροὰ ἐμ ἡ μο]θ; ἴον, 
δοςοΡἴηρ' ἴο ΟΠΔΡ. χυ. 8ὅ, 8Δπ4 1 ὅ'δπι. χυὶὶ. 1, ΑΖ καὴ τγὰβ ΠΟΥ ἰῸ 
Θλοοοῖ, (Θ πα γοῖ κο }). ΠΠ τὸ ΒΌρροβθ Ὁ ἰο Βαγο βίοοά οἡ ἐπ 
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ΠΟΙ οὐ πουίβ-οαβὶ οὗ διιόοσοῖ, [π6 ροβ οῃῃ σου ἃ δηβυνοΥ ΓΘ 
γ76}} ἴο 1Π6 ἀδϑβογροη οὗ Αἰ μϑοδίμβ. ΜαλὝεοάαῆ, ταδὶ αν Ὀ60ῃ 
οὐ [6 βουίῃ-νγοϑί οἵ Αζϑίζαῃ. ΤῊῺ]Β 18 ἀρραγϑηΐ [τότ οἢΔΡ. Χνυ. 
41, ΟΝ. πηθη 08 10 88 Οη6 Οὗ {ἢ οἰ {168 δἰ[ααἰοαά Ὀδύνγοοη [86 ἢ}}}- 

ΘΟΙΠΙΓΥ 8πα [Π6 οοαϑίέ. δἰ μδοδίμδ 8ᾶγ8 τμαὺ ακηδά νὰ8 οἸρᾷμΐ 
Βοιηδῃ τ ῖ]68 ἔτολ ΕΘ ΠΟ σΟρο 18 οη {Π6 οαβὺ (866 Ζοίαπά αὶ. 
Ρ- 494 ἀπὰ 88ὅ). Βαὶ {18 18 ἱποογγθςοῖ, δηὰ βῃου!ὰ γϑδαὰ “ἴο- 
ψγαρὰβ ἐλ ισοδι᾽ Ἰηϑίοδα οὗἁὨ ἐΐδ δαδί.---. 11. ΤΠ στοαῖ βίομϑβ 
δῖ6 βα]ἃ ἴῃ [6 ποχὶ βοηΐθῃοα ἴο ἢδνθ ἤθη ΤΠ Ὁ3Ν λαιΐ- 

δίοηθ8. ΑΘ ἴᾶνο {πουθίοσο ἴὸ Ρῥίοῖασθ ἴὸ ουγβαῖνοθ ἃ (γῆς 
βΒίοσ τ.) πῃ Μ 161 Π41}, 88 ἰᾶῦρα 88 βίοῃϑϑ, [68}}] ἀροῃ {110 Θσπθυ δηΐ 
ΚΙ]]6α προσ πῃ {Π6 βυγογὰβ οἵ [π6 βγδϑὶ 68 δὰ β]αῖη. ΤΠθ 
ουθηΐ 1861} νγα8 ποῖ τηϊγδοῦ ουϑ, ὑπαὶ 18, 1ἃ ἀἸὰ πού ἐγαηβοθηά [ἢ6 
Ἰανν8 οὗ παίαγο, θαῦ 10 νγὰ8 Ὀγουρῃῦ δϑοαὺ ὈΥ [86 ἱτηπηραϊαίθ 1ῃ- 
[ογροϑβιἐἴοη οὗ [16 ργουιάθποθ οὗ (ἀοά, πὰ [πὸ [π6 ἰουτῖῆς ἢ 81} ἴῃ 

1 ΤΗΐΒ οχρ δηδίϊίοη ἰ8β βυρρογίθα, ποὺ ΟὨΪΥ ὈΥ 186 ϑερέμασίηί, ἴῃ 
ὙΕΙΘΒ ἰὐ 18 ΤΟΠἀογθά λίθους χαλάζης, θυὺ 4180 ὈγΥ ὕοβερῆμδ (Δπἰ.), δπὰ 
ὨΘΑΥΙΥ ΟΥ̓ΘΣΥ ΟΠ ΙηΘηἰδίοτ, ΤΠ ΟἾ]ΥῪ αἰ ββθηςθηΐβ τὸ Ογοίϊμδ, Οαἰπιεΐ 
(πὰ (Ὧ0 Οὐοτητηθηίαυυ δηα ΒῚΡ]1681 τϑβϑδγοθ 68), Ο΄, ϑαυϊά 7ίσεη (ἴὰ δΐ8 
ΟὐὐτατηΘΠΙΔΥΥ 46 ᾿τηῦγο ἰαρίἄθο οὺ 80118. δὲ ἰῃπδθ ᾿ποῦὰ 1πίου ῬΡΌρΡΔΠι 
1βγδο  ᾿ἀγαπι δὰ «ο81186 δϑρὶο 118 οαπὶ Ατηογδοῖϑ [,οἷρβ. 1793), δπὰ [ἢ9 
δυίίον οὐὗὨἩ {16 Εἰ χεφείοαὶ Παπαάδοοϊξ, ἡ ὯΟ βυῦρροβα {πὸ ψογάβ ο τηθϑῃ ἃ 
ταϊπίηρ οΓ δίοπες, σἰνὶπρ, 88 [86 ᾿ἱπίογργοίδιοη οὗὐ ΤΆΣ ἸΔΜ, ᾿ΔρΡΙ465 
Βταπαϊηθ νοὶ] ρυδηάίηθ ᾿πδίδῦ 006 10 ἀδ͵θοί!, δίοπο- λαῖϊ, πο ὉΠΟῪ 
ἀοίεπα οη (π6 ρτουπά (δ. δοίιι8] 81} ΘΝ ΒΑΡ Ϊγ Βδνο Κι 1 80 ΤηδηΥ 
τηθῇ, δηα (μαι {Π6 76 ᾶνα ὈΘΘῊ ΠΙΔΗΥ͂ ἩΓΠΘΒΒ6Β οὗὨ ἐ6 ἐλοὶ ὑπαὶ βίοῃϑϑ 
δᾶνθ τϑι ]ὶγ ἀοβοοπαρα [1 ταὶπ ; τπόύϑοναρ, ὑπαὶ {818 18 {886 οπἷν 
Θχρ δηδίϊοη ἰὴ {Ὁ]1Υ ταθοίβ [86 γϑαυϊγοσωθηίβ οὗ ἴΠ0 ἰοχί. ΤὨ Ἰδίίοῦ 
ΔΒΒου 0, ΒΟΊΤΟΥΘΥ, ΠΔῪ Ὁ6 οἰδηροά ἰηΐο (ἢ6 Ορροβὶΐθ ΟἿ, Ὁ """}} 
τον» ΔοοουἸηρ; ἰο {86 ν'6}}-κπόονγῃ τυΐθ8 οὔ ΗθΌΥΘΥ ρΥΔΙΊΙΉΔΓ, ΤΏΘΔΏΒ, 
8πα σδπ ΟὨΪΥ τλθδῃ λα  -8[0π68, ἱ.6., νἱοἸοηῦ ἢ 41] [8]}Ἐπρ ἴῃ Ἰαγρὸ ρῬίθοαβ 
ΤΟΒΘΠΊ Πρ βίοῃθθ, δηα ποί ἃ λαϊίησ 0 δίοπος οὐ βἰοπθ- λαϊΐ, 800 [8. 
Χχχ. 80, δηὰ ΕΖοκ, χε! 11---18, ΤΉΘΓΟΘ ἴ8 πὸ ἔογοθ ἴῃ (86 Οἵ οσ ἔτγο 
ΔΡραμηοηΐ8. ΕῸτ [Π6 Θνιἄθηοθθ, ἀρο βοῇ {Π6 δοίυα! [411 οὗὁἨὨ βῃονθῦβ 
οὗ βίοῃ68 γϑϑίβ, 18 [0Γ (Π6 τηοϑὺ ρμϑγί ποί 80 Π θυ} γ δυϊποη οαιοα, Ὀοΐηρ 
ΒΘΏΘΥΑΙΪΥ οοηπθοίθα τ] ΟἰΘΡ Ἰοροπάβ; ν 1180 (6 Τοπλδΐηρ 86- 
Οουμίβθ τοΐδΥ (0 τηθίθου!ο βίοῃθβ υγῦ νοϊοϑηϊο ογαρίϊοηβ, ἡ μὶο ἢ Ὦδνθ ΩῸ 
Ῥοδσῖηρ ἀροη 1818 ρᾶββᾶρθ. Οἡ {16 οἰμοὺῦ διδηὰ ἴΐ 18 ποῦ 80 Ψ ΣῪ 
ΤΟ ΔῺ δνρηΐ, [ὉΓ νἱοϊθηΐ ἢδι -ϑίουτωβ ἴὸ ἀο δοῃβί ἀθγ]6 ἀδβιηδρθο, 
δια ὄνϑῃ ἴο ἀθβίγου {86 116 οὗ θοΐῃ πηθη δὰ ὑϑαϑίβ, (ΤᾺ {1168 οοἷ- 
Ἰοσίοη οὗ δυάθῃσθ ἴῃ βυρροτὶ οὗὨἨ [Π6 141] οὗ βίοῃϑ 88 Ὀθϑὴ τηϑάθ Ὁ 
Οαἴπιε. 'ΤΤ06 Ἐπεσείίοαϊ Ἠαπαάδοοῖ ἴῃ Ἰοοο, Ποϑοππι ον" Α. ἀπὰ Ν, 
Μογρϑηϊαηα 111. Ρ. ὅ 864., δρὰ πεν ἘΝ. 1. 1728, βιῃουϊά 4180 Ὀθ 
οομβι 164). 
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Ἐργρὶ (ἔχοα. ᾿χ. 24) ἀββαταθὰ ἃ στηϊγαουϊουβ ἴογτ, ᾿πδϑιη θοῇ 88 
1 [61 νι ἀοϑίγασίδνθ νἱοίθποθ ἀροη ἴδ6 διρίναβ, δπὰ ἀϊά πὸ 
ἸΠ]ΌΣΥ [0 [Ππ6 βγδ6}1168, 0 ὙΟΓΘ ραγβαϊησ {Π0πΔ. ΤῊ 8 ἴδοξ 
(ὁ γβῃάογοα 1 δρραγϑῃῦ ἴο {Π6 Ἰαἰίου, {Π|40 [ΠΟΥ Δα ποὺ σαϊποα [86 
ὙἹΟΙΟΥΥ ΟΥ̓ {πο οὐ βἰγθησίῃ, αὶ ὈῪ {μ6 ρονοσ οὗ (σοἄ"Δ]οηα ; 
αηά ἐμαὶ ἰδ νγα8 8180 ἢ6 γγπὸ πὰ γίνῃ βισοθβϑϑ ἰο {πΠ6 1 α» 18. 
Οπ 116 οἴδον ἢδηά 10 ῥγονϑὰ πηοϑὲ σοηνι πο ΡΥ ἴο 186 (ΟὐΔηδϑη 68 
[πᾶ {Π6ὶν σδἰπι μ84 Ὀοία]6η ἴθι ποῖ ἔγοτῃ {π6 ᾿η] ϑέϊοθ οὗ 
θη, δαΐ ἔτοτα {δ6 Ἰυάρτηθηΐ οὗ (ἀοα." (ἔπναηῃρ. Κὶγομοηζοϊϊαηρσ 
1882, Ρ. 698). 

γν. 12---1 δ. ΗἩανίπηρ ἔππ8 ἀοβοσῖθοα 106 σ]ογίουβ ῥσοοῦ, ἢθγδ 
ἀἰβρίαγοα, οὗ [Πὸ οτμπὶροίθῃοθ πὰ τποσοΥ οὗ αοα, ὑπ6 δαῖμον 
᾿γθαῖκβ οὔ (ὉΓ ἃ τηοπηϑηὺ ἴΠ6 {πΠτγϑδα οὗὨ [18 ΠΙΒΙΟΥΎ οὗ ἐπ 18 ηγίγαου- 
Ἰουϑβ᾽ νἱοίοσυ, ἴο ᾿ηἰτοάποθ ἃ αυοίαϊίοη ἔτῸπὶ 8ῃ δηοϊθηῦ ροσπι, ἸὮ 
γῇ οἢ [Π6 τηϊρτν δοίβ οὗ ἐπα ἀΑΥ͂ ΘΓ σοϊητηθηηογαίθα, ΤΉρ86 
γοβ68, 12---1ὅ, αν {πουϑίοσθ 661) 1 501 }0 Ῥγοπουποθά ὮΥ ἐπ 6 
Ἰαϊοϑὺ οὐ τς 8, δος οὐ οάοχ δηὰ γϑιϊοη δ] 18) ἴο 6 ραγθηιῃθιῖοαὶ. 
ΤΟΥ αἰβον, πονγονοῦ, 1 {818 τοϑρθϑοῖ ; {π6 ας} Γ ΒΆρροβα ἔμϑῖι ἴο 
Πᾶνα θθθῃ ᾿πβοῦίθα ὉΥ ἃ ἰαΐθυ ἢδηά, ἀπ, οἡ [86 αϑϑυτηρίίοη {παῖ 
ΠΟῪ ἀγα πιϑθαηῦ ἴο δα 'π ραγὶ ιϊδίογϊ σαὶ, πηαὶ δῖ ὑμαΐὲ ἐδ6 ἰαδὲ 
βαὐτογ ᾿λ γα Υ δἰἶἕστηβ ἰῃ ν. 18 Ὁ. δηὰ 14 {Π6 Ὠϊβϑίογι δ] νϑυδοῖ τ οὗ 
{π6 βίδιθιηθηῦ ααοίοα ἔγοτῃ ἐπΠ6 ϑορῆθν» Ἠαγγαδῆαν (ν. 12, 18 4.) ; 
{Π|6 ἔΌσΙΩΟΣ ὁπ {Π6 σΟΠΙΓΑΓΣΥ τοραγὰ (ἢ τυ ποἷ6 βοοοη (ν. 12---15) 
8ἃ8 ἃ ροοσίϊοαϊ ἀοβοτιρίϊοῃ οὗἩ [88 ὙἹούογυ, γῇ ]ο ἢ νγὰ8 τ ΓΘ ΟῸ]ΟΙ ΒΥ 
σαϊηοα Ὀγ ἴπ6 ἢ6ὶρ οἵ οἀ; δηᾶα ἃζγὸ οὗ οριηἴοῃ {πᾶ 10 τγᾶ8 1ῃ- 
ἰγοάυσοα ὈΥ͂ [16 δυΐπου Εἰ πλ86} 88 δὴ οσχίγαςι ἔγοτὰ 16 ροσίϊοαϊ 
ϑθρθον ΗυγδβΠΔΥ.---[ωοὲ ἃ8 ἢγϑὺ θχϑιληθ ὑΠπ6 οὐ εἰς 8] αἰθραίθ 
γε ἢ γοΐβυθηοθ ἰο ἐπ πίον οὗὁἨ {π6 βθοϊΐοῃ. “Ζαιν6᾽)» ἔΉ]]ονν8 
206 Ῥοίίο (ἴῃ (ἢ Θαγ]16. δα ἰοπ8 οὗ Πἰβ. ἱπίγοάιοῦοη) ἀπά Δζον θ᾽ 
(Ρ. 855 544.) ἰπ {Π0 δϑβϑαπιρίίοι (δμαὺ ἰδ 18 ἃ Ἰαΐδσ ᾿ῃηξθυροϊδίϊοη, 
8ΠΑα 5866 Κ8 ἴο θβϑίβ 8} 1Ὁ ὁπ ὕΠ6 [Ὁ] ον ηρ στοῦ : “ (α) [Π6 
ΡΑβ8ᾶρθ 18 ἱπίγοάυσοά ἢ γῳ ; (δ) 1Ὁ 18 οἰοβϑά ὃν ἃ γσορυ]αῦ ἔοστη 
οὗ σοποϊυβίοῃ ; (6) [ἢ 6 πιῖγδο]6 ἀθβου δθα ἴῃ 1{ ἀο68 ποῖ (4117 ΨΠῈ 
{Π6 ῥγϑνίουβ δοοουηῖ ; (4) ἐπ 161} νοῦβα [Ὁ]]Ονγ 8 ὙΘΥῪ γ76}} ἀροη 
[μ6 111. ΟΥ̓ἼΠ686 ἴῸῸΥ {ΠΟ γ6 18 πὸ ἴοσοα ἴῃ ἃ δπα δ: ἴοτ τϑ 

ἢαγα δίγαδαυ μόνῃ (αὐ οΠᾶρ. ν}1}]. 80) {παὺ ἔΠ6 ραγίῖο]θ γι 18. ποῖ 
[Π6 βῖστι οὗ {86 σοπιιηοποθιηθηΐ οὗ δὴ ᾿πίογροϊαίοη, δπὰ 1 }ἢ 
ΤΘίδγα πο ἴο {86 δ]]ορϑα ἀἰβογθραῃου θδίνγθθῃ {πὸ δοοοπηξ οὗὉὨ {Π|6 
βίδῃαϊηρ οἵ {πΠ6 βιη ἃπὰ {Π6 νἹοἰθπῦ μια] βίοστη, Κὐπὶσ ἴι88 αἰτοδαν 
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ΓΟ ΑΓ Κοά (ΑΙεο8ι}. δεαά. 1. Ρ. 80), “ Τὴ 1}]] οὔ {πὸ ὑουγῆς δίοπο- 
ἢ.11] ἀπά (86 πιϊγδουϊουβ βίδηαϊηρ 811} οὗ {Π16 δ δπα τηοοῃ δ 
18:6 βᾶτὴ8 {Ἰπ|6 Β6θῖὴ ἴο τη6 ἴο ΠϑΥΙΠΟΉΪΖ6 80 ὙΧ76]], ἰπαὲὶ 1 δηὶ α5- 
ΡοΒβθα ἴο τοραγὰ {πὸ Ἰαιζο ἃ8 1Π6 σαυβα οὗὨ {Π6 ἕοσιμοσ," “ἍΝοῦ 
σδῃ τι Οἢ ὃ6 ἰηΐεγγοα ἔγοιῃ ὦ ἃπα ἀ, 8ἃ8 βἰδίθὶ Ὁγ Μαμρον; ἴο 
Θυθη ἔν. 16 πηρθις Ὀ6 ὙΟΙῪ τ06}} οοπηθοΐοα νυ ἢ ν. 11, ἀπὰ {Π6Γ6 
18. ἃ ἔστη] σοπο  αβίοῃ ἴῃ υ. 15, 1 ἀοθ8 ποῖ ὈΥ͂ ΔῺΥ Π168}8 [Ὁ]1ΟΥῪ 
(πα ν. 12---Ἰ δ ἅτ δῇ ἱῃιθρροϊδθοη οἵ ᾿αῖοῦ ἀαίο.--- 6 ψνΠ0]6 
᾿Ποοσυ, τυ ἰ ἢ τὸ πα 4150 ἰῃ ϑέάλοίζη᾽ 8 Ὠϊϑίον. ΓΠητουβαοπυηρθη 
(Ρ. 92) δπὰ  ἰυσαϊα8 Οἰὀβομιοίθ (11. Ρ. 282 864. δπὰ 251), 18 
τηϊχϑά ὰρ ψ 1 {ἢ 6 ΘΥΤΟΠΘΟΙ 8 ἀϑϑατηρίίοη (Πα {Π 6 ὈΟΟΚ 18 ἃ σοη- 
ΡΠ διοπ πιδάθ Ὀγ ΑἸἴθγθηῦ θα ογβ δηθὰ δ ναγίουβ {1Π168; δά 
{818 ἀββααροη γα Ππᾶγα τοί θα ἴῃ ἐπ6 [πἰγοάποίίοπ. ἴῃ [Π6 
ΨΕΙΒ68 Ὀοίοσο ἃ8 ψγὸ ἰᾶνθ, ποὺ δὴ ᾿ῃέθγροϊαίοι ὈΥ 8 ἰαίον 
Παηά, θαΐ 4 ρϑγοηἐοβῖ8, ἱπίσοάποθα Ὁ (Π6 δαΐῃοῦ Ὠϊπη861ξ, σοη- 
βἰβίϊηρ οὗ ἃ αποίδίοῃ ἔγοιη [16 ϑθρ] ον Ηαυγ βδν τηθημοπϑά ἰη 
νοῦ. 18, τοῖα [818 Π6 [88 ποῖ ΤΊ ΓΟ ἰδ θη {Π6 Ἰαἰου ΠΔ]} οὖν. 
12, δῃὰ {86 ἔοσιμοσς οὖ ν. 18, δαηὰ ὑπθῃ σομμτηοπίθα οἡ ἴμθηι ἴῃ 
[86 Ἰαβὲ Πα] οὗ ν. 18, απὰ ἰῃθ 8016 οὗ ν. 14; Ὀαΐ [8 αυοϊοά 
16 ὙγΠ016 ρῬᾶϑβαᾶσο, ν. 12---- 1 ὅ᾽ 1ηο]αδῖνα, νου θαῦτα ἔγοτα ἐΠ6 οτἱ- 
αἷμα]. ΤῊ18 88 Ῥθθῃ ΘΟΥΓΘΟΌΥ Ροϊηίαα ουὐ ἀπ ἀοιηοηδβίγαιοα 
ὈΥ ᾧ. 10. Μειολαοῖϊε (ἴῃ Ἰοοο), δἀυονηϊοΐς (Ελη]. 11... 1. Ρ. 50) δά 
{π6 νιον οὗ ὑΠ6 ἀγίϊο δ 1 [86 Ενδηρσ. Κὶγοποη-Ζοϊαηρ 1882 
ἢ “ {Π6 808 βίδῃαϊηρ 8{1}}, «“οβῃ. οὔδρ. χ.᾿ (1.) 10 18. ονὶ- 
ἀοηΐ, ἔγοτη [86 οἷοβθ σοηηθοίϊοιι Ὀθίνθθῃ ν. 11 δῃά 10, Ὁ Ἢ 

(Δ Κὶησ ἋΡ {9 ΡΟΣ ὙΓΤῚ (νυν. 11), δηὰ {πὺ8 βμονίηρ μα 41] 

τ] Οἷ ἸΠΓΟΥΥΘΠ68. 18 αἸοβ6}γ δϑϑοοϊδίθα δηα [ΌΓΙΏΒ ἃ 8128]} ρϑᾶγὰ- 
σταρ Ὀγ ἰἴ561. (2.) Βοίὰ [πΠ6 ορεπίηρ ἃπα οἷοβα οὔ {Π6 βθοίϊοῃ 
Οἰθαυγ ῥσόνο [πὲ 1ὑ 185 ποῖ {π6 ρῥγοάποίϊοῃ οὐὁὨἨ (π6 δυῖῦμοσ οὗ ἐμ6 
Βοοῖ οὗἉ «“οβἰιαα, οὐ Π Υ ΠΟΥ ΟΥ ἴῃ ραχῖ, θαΐ 18 τσογά {07 τσογὰ 
80 Οχίγαοί ψιπουΐ δἰζογαίοη ἔτοτῃ ἔπ ϑορἦθν Παυγαδῆαν. ΤῊΘ 
ΟΡΘηϊηρ ΟΓΒ “ἤθη ἴΠ6 Ἰμογὰ ἀ6]νογθά ἀρ ἴΠ6 Ατηουῖ 65,7 ὅο., 
Βθιον (μὲ ἃ Αἰ γθηῦ ὙΥΙΓΟΣ 18 βρθαϊκίηρ; δα 86 σοποϊπάϊηρ 
Βοηΐθηοθ (Υ. 15) οδῃποῦ ὃ6 ὈΥ͂ οἵι»" ἢ Βζου Δ, ᾿ἸΠ ΒΤ Οἢ 85  οϑ 8 
ἀϊά ποῖ χοΐαση ἰο [Π6 σϑιὴρ αἱ Ο1Π|ρα] ἔμ6η, θὰ [Ὁ] οννθά ἀρ ιἷ5 νἱο- 
ΤΟΓΎ; ὉΥ ΟΟἸΪδοἰϊπρ' ἈΪΒ ἈΓΙῚΥ ἱοροῦμ 6 ̓ῃ ἃ οατὴρ δῇ Μακκοάδῃ, 88 
ΒΟΟῚ 85 {Π|6 ΘΠΘΙΛΥ͂ νγὰβ ὑΠΟΓΟΌΡὮΪΥ ἀἸΒρογβϑά (νυ. 231), ἀπὰ τΠ θη ον 

τ ν᾽ Ζιόηφογῖε (Ρ. θ44) 4130 δοϊζπον οαροα (818. 
3 
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βίδγίησ [Π6γὸ {πὸ ἄνο Κίηρϑ, γσο Πδα ὈΘΘὴ ἔα θη ὈΥΊΒΟΠ6Γ8, Ὀοδιοροᾶ 
Δῃ ἃ οἀρίαγοα ὁη6 ὉΥ͂ ὁη6 {Π6 [οΓΌ Π θα οἰ0168 οὗὨ [Π6 βοαΐἢ, ἴῃ 10 
[Π6 ΘΏΘΙΗΥ δά ἴΑοη σοίαρθ. [16 ψὰ8 ποῖ ἴῃ ἔδοϊ {1] [Π6 ττ8ο]90 
οὗ ἴ6 δου μά βθϑὴ ςοιηρ]οίθΥ σομααοτθά, ἐπαὺ ἢ τοίασηοα 
ἴο {Ππὸ οἀπὶρ αὖ ΟἸραὶ (ν. 48). ὙΤὴὸ Βἤθοη ἢ σνοσβο, “ἔπ θα 
οβῆπδ τοϊαχγηθά, ἀπά 4]} 18γδθὶ στ ἢ πα, ἴο (Π6 οαπὶρ δὲ ΟἼ]ραὶ," 
18. ἘΠΙΏ [6110] 0]6, ἀΠ]688 γ7χ6 ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδ ἰο ἔοστωῃ ραζγί οὗ [π9 αυοία- 
ἄοη ἴοι πΠ6 ϑορλθ" Παγγαδῆαγ. Απὰ {πογθίοσθ ἴῃ {Π18 νϑῦ86 
ἀἰοπα νγα πὰ {Π| βίσοῃροβὶ Ῥγοοῦ {παῤ [Π6 αὐυοίαϊϊοη οχίοπα8 ἴο 
ν. 16 ἱποϊαβῖνθ. 1ωΔ50}γ, [Π18 18 σομβγιηθα ΟΥ̓ {π6 ἔλε {παῦ [86 

1 ΤῺ ἔοσγοθ οὗ {π|8 δυραμηθηὺ 18 18:6 ΤΠΟΓΘ δρραγοηὺ δηα σομνἱποηρ᾽ 
ἔγοπι ἴῃ ἔδοί, ὑπαὶ δΥΘΥῪ τοῦ, ὮῸ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ν. 15 ἰο οοπίδίη ἰῃ6 
γγΟΓ 8 οὗ ΟἿΥ δαΐ ΠΟΥ ΒΙτη86] ἢ, 18 αὐ ἃ 1ο88 ἰ0ο ποῖ Ποῖν ἴ0 ΘΧρίδῖη {Π 6 πῃ). 
Οαἰυΐη, Μαρίι8, ΟἸογίοιιδ, Π|σόη, πὰ οὐ σβ, ργοποῦηοθ ἢ 6 νογβ6 δὴ 1ἢ- 
ΔΡΡτοργδίθ ἱπίθγροϊδίϊοῃ Οὗ ἃ ἰαίον ρ͵οβϑ, ἀπά βαρροτί ἐποὶγ ορὶ πἴοη ὈΥ͂ 
{86 ἔδοί, (δαί 11 18. οτμλ ρα ἔγομι (86 ΑἸοχδπάσδη δηα Ὗ αἰΐσδη (οάϊοθθ 
οὗ {6 ϑορίυαριηί, Βαύ ᾿ξ 18 γοῦν ουἹάθπί ἐμαὶ {ΠπΠ6  ἴδᾶνο θθθη ἀγίνθῃ 
ἴο {Π18 ορίπίοῃ ΕΥ̓͂ {πο ῖν ̓ ΜΔΡῚ ΣΟΥ ἰο ΘΒοδρο ἔγοιῃ 6 ἀ! ΒΠοα] ἐγ ἴῃ τ οὶ 
{ποὸν ἔοπηά {μοπιβοῖνθβ ἱηνοϊν θα, ου δοοουπί οὗ [Π6 1 ΡΟΒΒΙ ΘΙ ΣΕΥ οὗἁ ̓ τηδ- 
δἰπίηρ, ΒΟΥ͂Σ ΔΠΥ Οη6 οουὰ ἜΥΟΥ πᾶνο ἐπουρμὺ οὗ ἰηἰοτροϊ δἰϊηρ [86 γουδΒῸ 
ἴῃ 80 ᾿ΔΡΡσοργιδίθ ἃ ρἷδοθι ΑἹ] (ῃδὺ σδῃ ὃ6 ρσαϊπογοα ἔγομι 18 ΔΌΒΘΏΟΘ 
ἔτοτῃ βοιῃθ (068 οὗ ἰ)6 ϑορίυδρίης 18, {πδὺ (Π6 ὑγϑῃΒ]ίοσβ ΟΥ βοῖῃδ οὗ 
{86 ον] οὶ τοδάθυβ οὗ {818 σϑγβίοῃ οουϊὰ ποὶ υηαἀογβίδπα [Π6 σοῦβθ, δηᾶ 
Ὠογοίοσθ οὗ (μϑῖγ οὐγ δοοογὰ τοιηονϑᾶ ἰΐ ἔγοπῃ ἴῃ6 ἰοχίύ. ΤΏΘΥΘ 86 
οἵ ιογθ, 6. σ. Ὀυιδῖιδ, Ο, α Ταρίάο, ἀπὰ Οαἰπιεί, νἶο γθμάον “.Ἱὰ Ώ νη : 

“7}οβῆυα θορδη ἰὸ τοΐυγη,᾽) οὐ “ ἐπουρδὲ οὗἉ τοϊαγηϊηρ, ἡ οὐ “’ 88 οἡ [86 
Ροϊπί οἵ τοίαστῖπρ ἴο {86 οδίὴρ δἱ ΟΡ αὶ ; δηὰ διγίμοῦ Ἔχρί δίῃ 1 ὉγῪ 
βδυϊῃρ ἰμᾶῦ “6 ομδηροᾶ ᾿ιἴ8 ταϊπᾶ θη Π6 ποαρὰ ἰμδὺ {Π6 ἔνα Κὶπρϑ 
Πδὰ διάάοῃ {ποπιβοῖνοθ ἴῃ [86 οανα δἱ Μακκοάδη, δῃὰ οοπεϊπυθα ἰο ρυγ- 
ΒΌ6 {Π6 ΘΙΘΙΊΥ 8.1}} ἔατί μον." “Βαῦ 1 18 ΠΑΡ]Ὺ οοποοῖνδο]θ {Ππᾶὶ βθο ἢ 
80 πη οί οἢ οου] ἃ οΥῸΣ ἤν οχἰβίοα, [18 10 ροβ881016 ἰδδί Ψοβῆπδ ο88 
᾿ανὸ ᾿μουρ ς [ῸΓ ἃ τηοτηθηΐ οὗἩἨ Πυγτγίηρ Ὀδοῖ ἰο 1108], δπα ὑπυ8 τοῦ- 
Ὀΐπρ; Εἰ πι86}} οὐὗὨἨ {86 ἔγαϊ(8 οὗἨἁ ΗἾ8 νἱοίοσυ, νμθῃ ΒΥ 80 ἀοΐῃρ' Β6 που]ὰ 
ἰοβα {86 σταπᾶ ορρογίπηϊγ, ἐμ ον! θη νυ ραΐ τὴ ἢ18 γοϑοῦ ὈΥ [86 
1,οτὰ, οὗ εἰεοϊηρ᾽ δὶ οὔθ [86 οοπααθϑί οὗ {πΠ6 016 ἰδπά, ἃ ὑγοσκ ἡ Βιοἢ 
δὶ ΔΥ͂ ἑαΐαγο {πιο νου] ἱπου Δ Ὀ]Υ Ὀ6 αἰϊοπα 4 νῖ (ἢ 1Π ΘΓ 816 α1- 
δου ΠΥ δπὰ ἄδηρον δ᾽" (Ενδηρ. Κἰγομβοη-Ζοίίπηρ 1882, Ρ. 702). 
Μοτγθονθῦ, {86 ἰδηρυδρα ἀ0689 ποῖ δάταϊξ οὗἨ οὐγ ρὶνίπρ' δύο}! ἃ τη δηΐῃρ; 
ἴ0 ἈὉ2ὴ), [ῸΓ ἴῃ νον. 48, σθοτο ἰπθ οἶδυβο 8 γοροδίθα, 16 ἀθηοίθβ [86 
δοίυδὶ γοίασῃ ; δηᾷᾶ 1ὑ τηυϑὲ Ὀ6 ἰδίκθη ἴῃ [86 Β8Π|6 Β6ῆ86 ΠΘΓΘ, Βῖ 06 ΘΥ̓ΘΓῪ 
δἰ(οπιρί δὲ γί νίηρ 8 ἀϊ ἴογοπί ὀχ δηδίϊοῃ βίδπιρβ 1(86]} 80 οἰθδγὶ Υ 88. δὴ 
ΔΛ Ι ΓΆΓΥ ἸΟορῃοἾθ, δπὰ μ88 ὯῸ ΔΙΔΙΟΡῪ ἴο βιιβίαϊη ἴ, ΜΜαεϊιδ, ἱπάοοά, 
γυοίθ8 Νυχ,. χχῖν. 25 88 δἢ δηδίοροῦβ ρϑβϑαᾶρϑ, Ὀὰΐ π0 Βαρροτγί οδῃ ὮθΘ 
ἀοτίνεοα ἔγτοπη (818 νεγβθ, ἴῃ τ ΒΙ ἢ ᾿γγόνη 18 Βαϊ ἴο τηθδπὶ “' 6 ἱβουρθιὶ οὗ 

τοί ΓΗ ρ.,᾽ ἃ8 ἯΘ σϑῃ ΘΔΘΙΪΥ ἰππδρῖπθ [δὲ Βαίδϑιη δαί} }}Υ τοϊ σποᾶ 
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ΒΔΙΩΘ ΡῬορίϊο ρδγΆ }16118πὶ 18 οὔβσναῦϊθ ἴπ ἴΠ6 οἰδιι868 οἵ ν. 18 ὃ, 
δηά 14, 88 ἴῃ ὑποβο οὗ ν. 12 ὦ, δπὰ 18 α; ἃ οἶθαῦ ρῥγοοῦ [μδὲ [ῃ6 
ΤΌΣΟΥ σδηποῖ δ6 ἃ “ΚΞ [8Π|6 Ῥ͵ΓΌΒ81]Ο Θοϊηταθηῦ ΡΟ Π6 ρορίϊοαὶ 
οχίγαο ἤτοτα 6 ϑορῆθυ Παγγαδῆαν (ν. 12 ὃ, 18 α), 88 Μαυγεν 

Βοπ!6, δηᾶ ἐμ θη ἃ 8 Ἰδίοσ ρογὶοα Ἰοϊπρὰ {π6 ΜΙΙδηϊίθα αρϑῖη, δπα τᾶδ 
ΚΙ]οα αὐ {Π6 {ἰπι6 οὗ ἐμοῖὶν ἀθίϑαύ. (Νυΐῃ. χχχί. 8). οπῖρ 18 οὈ]ρϑᾶ 
ἴο δοκπον]θάρο (αἴ Βαρτδ Ρ. 82 864), ἱμαὶ {18 δυδβίοῃ οὗ {86 αἰ ΠΟ ΕΥ̓ 
ἄοοθβ ποῖ βδι(:δέν Π18 τη οὐ 1 Π6Γ ΟΥ̓ 108} ΟΥὁἹ ΘΧΘρ οί} ]γ. ΑἸ ἀππμονῃ 
ὙΥΤΙΓΟΓ ἴῃ ἴΠ6 Ενδηρ,. Καὶ ἰτομϑη-Ζοιίαηρ (1838, Νο. 28ὅ, Ρ. 197), [88 πηδάθ 
δηοίμον δἰἰθιηρί ἴο Βιιοῖν ἐμαί (ῃ6 γϑῦδα τγὰ8 τυ θη ὈῪ (ἢ 6 δαΐμοῦ Ὠΐτη- 
86], δπὰ ἰο ἀοίεπα ἱὲ 88 δυιϊοϊραίοσυ. Ηδ τοΐδυβ ἴο {1160 βίη ρ]6 δπᾶ 
ἱπαγ 1 6618] ἸΩΔ ΠΟΥ ἱπ ΒΟ Ηθῦγον ὨΙβίουϊοβ τὸ γι θη, δπα 186 16- 
αύσπου τ ὙΠ] οἢ (16 Ὠϊδίοτίδη, {Πτοαρ ἢ πού οδβέϊηρ 18 ΘΥ̓Θ δὲ Τποθ 
ΟΥ̓́ΘΣ (6 ὙΠ0]6 οὗ (Π6 οἰγουτηθίδηοοβ, οἰ ποῦ δηιο ρδίθβ, τυ μαὺ ββου]ά 
ῬΓΟΡΟΥΪΥ θ6 το]αίθα ἐγ ΠΥ Ομ, ΟΥ. ἀοἴοσβ σι μδὲ ουρμῦ (ὁ ἤδνο Ὀθθη ἴῃ- 
βοσίρα Ὀδίοσθ. Μογϑονοσ, ἴτομὰ {86 ψδηΐ οὗἉ ρδγίῖο]θθ ἴῃ 80 ΗΘΌΓΘΥ 
Ιδηρταρο, ΏΘτΟ βυσἢ οδ8608 οὗὨ δῃι(οἰρδύϊοη οὐὁ Ῥοβίροποιπθηΐ οοοῦγ, [86 
ῬΓΟΡΟΥ δυγδηροιηθηΐ οδηηοί Ὀ6 ἱπαϊοαίθα τιμοῦν 8 Ὀγιϑέ τορουϊ θη οὗ 
ἐμαὶ νι ΒἰοὮ ἢ 88 Δἰγοδαῦ Ὀδθὴ πυϊθη, Ὀαὶ ἀϊὰ ποὺ το] οσσαν {1}] δέῖον- 
ὙΑΓΒ ; [ὉΓ {Π18 τᾶ [86 ΟὨΪΥ ὙΑΥ ἴῃ πο ἢ [Π6 τοῦ οου]Ἱά βου {παι 
ἢ Ἰιδά τηογοὶν θθ6α ΑΠ]Π]ηρ Ρ πμβαὺ Ὦ6 84 γον ου}Υ οταϊἰθ4. ΤἢὰυΒ 
1 ἐπ ργβθηΐ ἰηβίδποο, ὑ86 ἴδεὺ τηϑηϊοηθα Ὀγ (ἢ8 δαῖμον ἴῃ ν. 1ὅ 18 
Δ ἈΠΙΟΙρΡΑίοπ : ν. 15 ἰο ν. 42 δύ οσουρίοα ἴῃ {π6 Α]Ππρ ὑρ οὗ [86 
δνθηΐβ ἩΠΙΟὮ ΟΟΟΌΓΓΘα ΡΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ἰο ἐμαὶ ἔδοῦ, δῃὰ {π18 18 ἱπα!ϊ]οδίθα ὈῪ 
186 τοροί οι οὗ {πὸ β θομι τοῦβο, ογὰ ΤῸ ννυογάὰ, ἴῃ νοσ. 48. Βαϊΐ 
ὙΠ δΐονον ἰγα ἢ (ΠΘΥΘ τὺ θ6 ἴῃ (6 ρΌΠΟΙΓΆΙ ΓΘΙΏΔΙ 8. 88 (0 (86 Ρθοῦυ- 
᾿ἸαΥ]ν ἸηΥ 1 Εο18] ΤΆ πποῦ ἴῃ τ ΒΙ ἢ {Π6 Ηοῦγον Βἰδίουδηβ ᾿σγοίθ, (Π6Υ ἀο 
πού ΔΡΡΙΥ ἰὼ [Π6 6886 Ὀθίοσθ '8. ΤἼ18 18 δρραγοηΐ ἔγοπι ἢ 6 δ χδιαρ 68 
αυοίθα Ὀγ ἐμ ΔΠΟΠΥΠίοιιΒ Ὑυτιίοσ δϊπ|861ζ, Ἠὸ τοίθγβ ἴο οἤδρ. 111. 16, 17, 
ὙΠΘΓΟ [0.6 ΡΘΟΡΪΘ ἃ΄Θ γϑργθβθηϊεα 8ἃ8 μδυϊηρ ΘΟ ρ]οἰθα ὑπο ὶν Ῥα5ΒΑρῸ 
ΓΠπγουρἢ {86 «οτάδη, Ὀοΐοσο {π0 ογάθυβ 6 γθ ἰδβαθα ἢ Γοίβγθῃοθ ἴὸ 
[Π6 βοίεηρ᾽ ὑρ οὗὨ (86 Βίομπϑϑ 88 ἃ πῃ Ι Υ18], τ 81 Οἢ. ἀγα οομ δἰ 66 ἴῃ σἢδΡ. 
ἶγ..) ΑΙ ΓΠοπρ ἢ 186 δοτητηδηᾶ οἵ ἰμ6 [μογὰ τηυδὲ παέωγαἰΐψ Ὦδνο θ6Θὴ ρίνϑῃ 
δείογα ἰὯ6 οτγοββὶπρ οὗ ἴπ6 Ψοτάδη, δηᾶ ἐλεγφίογ οογίαΐπὶν δείογε ἰμο Ὺ 
᾿ιδὰ 411 ογοββεᾶ ονθῦ. [Ι͂ἡ Ὀοΐἢ τϑβροοίβ {86 στοῦ 18 τηϊϑίακοθ. ΤῈΘ 
σΟΙ]Δη τγᾺἃ8 ἢγβί σίνθη ἰο «0808 ἀυγίηρ (Π6 Ῥδββαρθ, δῃᾷ νγ)ὰ8 ποῖ 
οχϑουϊοα ἐ αἰΐ (ἢ ῬΘΟρ]6 μδὰ ραββοὰ ονοσ.0. ἊἈπᾶ [6 18 σσοηρ ἴῃ 8 
ΒαρΡροϑιἰΐοη ἐμὲ τ ᾶν ἰπ ομδρ. ἱν. 10 ἃ σνοῦραὶ γοροὐϊοη. Οπ ἰδ6 
σοπίγαγυ ἐμαὶ ραβϑαρὸ οοηίδίηβ δῇ ΘὨΓΓΟΙΥ ἔγοβἢ σϑιηδγκ, ἱπαϊοδίϊνο οὗ 
(Π6 ΡΓΟΡΤΟΒ8 οὗἩ {πο δνϑηΐ, ἰο (86 οἴἴἶεοί (Πδι (ἢ6 ῥτὶθδίβ βίοοα ἰπη (86 τηϊάϑι 
οὗ {86 τῖνϑσ, ποὺ σθογου, 88 πὸ τοδα ἔῃ οἤδρ. 111..17, {111 41} {π6 Ῥϑορὶα 
δά ραββθᾶ ονοσ, Ὀυϊΐ ς 111 Φοθυα δα ροσξοσιηθα 411 ἐμαὶ ἰὴ [μογὰ 
οομλτηδηἀρα Πΐτη, νἱΖ..) (μαὶ ἢ6 Βῃοι]ά βοὲ ἂρ {π6 πιϑπιοσΐδὶ ἴῃ {Π6 ΤΊΤΟΥ, 
Δ ΟΔΥΓΥ ἔνγοῖ γα Βίο 68 ἔτοπὶ ἴΠ6 «ογἄδῃ ἰηΐο {86 οδαίηρ. (366 4180 οὐγ 
οχροβιοη οὗἩ {Π6 εἰαρίου). Ηδποθ (Π18 ΟΧϑιΏρ]6 18 πού ἰἢ ΔΠΥ γοϑρθοί 
δηδίοροῦβ ἰο ἐῃ6 οΆ86 θαΐογθ 8. 93511}] 1689 80 ἰ8 {86 ποχύ ρβββαᾶρο, θη. 
Χχχῖχ. 1, Το Ὠϊδίοτν 1 15 ἔγὰθ ἀο68 ΠΕ γα τοί στη, δἴζοσ ἱπίγοαποϊηρ (ἢ 6 
παιτδίϊνο οοπίδι θα ἴῃ οἶδ. ΧΧΧΥΪ., ἰο ἴπ6 Βυ]6οῖ, τι τυ Ὠ1Οἢ ΟἾΔΡ. 
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ἱπιαρίπθβ. ΤΠ6 ΟΠΪΥ ἀρραγοηΐ ἀΠΠ ΟΠ πῃ {Π6 ΤΥ οὗ ουν 6χ- 
Ρἰδηδίοι μ88 θη Ροϊηϊθα οἂὔδ 1 σγοαῦ ΘΠ 51]8 ὈΥ ὑπὸ 
ἈΠΟΠΥΤΉΟΤΙΒ ΜΕΥ [615 ἴῃ {Π6 Ενδηρ, Κγοποη-Ζοιίαπρ (1888, Νο. 17 
Ρ. 185 856α., ἀηά Νο. 28 864. Ρ. 197 864.) ἀπ 20] 564.), ν1Ζ. {π8| 
[Π6 βρη οὗ αυοϊαίίοῃ, “ [5810 ποῖ νυ 6 1π [Π6 ὈΟΟΚ οὗ {Π6 78. Τ᾿ 
τ ΟΌ]α ἴῃ ἐπαῇ σα486 βέίβηά ἴῃ {Π6 τ144]6 οὗ {116 Ἔχέγαςί, ᾿ἤογθδ8 ἴῃ 
ΟἾΠΟΥ 68868 {1118 ἔχ αἶα ἀπα ΟἰΠΟΥΒ οὗὁἨ ἃ β: γα]. ἀθβογρί!οπ ἃΓ6 
ῬΙδοθα οἰ Ὁ δὖ {Π6 σοπηπιθποθιαθηΐξ (48 Νύυηι. χχὶ. 14, 27) ΟΥ̓ αἱ 
π6 οἷοβα (848 ἰῇ βϑυθσαὶ ρ]δοθθ ἴῃ 86 ΒοΟκβ οὗ Κὶπρβ δηά 
ΟἸὨ τοι! ο1]68.) Βα 1 σαπιιοῖ Ὀ6 ΔΠΠγτηθα (Πα [818 18 ἃ ΓΘ ψ!Ποαΐ 
δχοορίίϊοη. 7Τὴδ ἀοουπιοηίβ γοΐοσγοα ἴο ἴῃ 1η6 Βοοκβ οὗ Κὶπρβ 
δια ΟἸὨγοηίοϊθβ ἃ οἵ αυἱΐο ἃ αἰ βθγθης ομαγδοίουῦ ; δηὰ {ΠΟῪ 
ΔΓΘ τη ῃΠοηθ64 δὲ [Π6 ϑηὰ οὗ 1Π6 τεῖρτϑ οἵ {86 Κίηρβ οἵ 1576], ποῖ 
ἴῃ φγοοῦ οἵ “16 οουγθοΐῃθβϑ οἵ [Π6 ἀθβου ρίϊοηβ σίνθῃ, ΠΟΥ ἃ8 
ΤΙ ηρ8, ΠῸμ. ὙΠΙΟῚ [Π6 ΔΌΪΓΠΟΙΒ ἤδνο οορὶοα [Π6]Γ βίου 
υογϑαϊίηι," Ὀὰυΐ ἃ5 ψΌσ8 ἴῃ ἡ ΠΙσἢ {Π|6 ΤΟΔΘΡ ΙΔ πα ΤΠΟΥΘ 
οορίουβ ἀπά σοπιρίοϊα δοοομπίβ οἵ {Π6 11ν68 οὗ {Π|6 νδυίουϑ Κίπρβ. 
ΤΊο86. ποίϊοοθ8, ὑπουθίουθ, ἃσθ ποῖ δρροπάθα ἴο {Ππ8Ὸ ψγθοθαϊηρ, 
πϑυσγδίϊνο, ἃ8 ἱπουρἢ [18 νγὰ8 οχίγαοίθα ποσὰ ἴῸΣ νοσχα ἔγοιῃ 1Π6 
οὐἱρίηαὶ ἀοουτηθηΐβ πϑιμθα, Ὀὰΐ τοίου ἴο Ἰπάδρθῃάθηξ σϑοοσαϑ8,“σ- 
πποοηηθοίοα ἢ} {π6 ΠΙΒΙΟΤΥ ὈΘΙΌΓΘ τι8, Πα βῆονν {1|4ὲ {Π6 Ἰαιίου 
ΘΟΠ 8118 ἃ Β|ΠΩΙΩΔΙΥῪ οὗὅ {116 ΓΠῚΠρ8 τ ἰ ἢ ΓΘ τηογθ [}Π]}γῪ ἀοίαι θα 
ἴῃ {Π6 Ὀγπιοσ. [Ι͂π (μ6 ὈοΟΚ οἵ Είπρβ [Π6 ἔογηγυΐα 18. ἰνγαγ8 

χχχυὶϊ!. δηἦϑ, δηὰ σαρϑδίβ {86 δοπο υηρ' Γοι τίς, Ὀοΐογθ οοη παρ 
{Π6 ἰβίοτυ οὗ ΨΦόοβθρῃ. αὶ ἴθ 86 89} οἤδρίοσ οιητηθῃοαβ 1 ἢ 
86 ΡῥΙαρογίθοι "Ἴὴγ ͵ἰθ ογᾶον [μδύ 10 ΤΏΔΥ Ὅ6 τηδΔᾶθ ονϊάθηξ ἰδὲ 1 18᾽ 

ἃ τοοδριζυ]δίϊοπ. ΤὨΘ ΔΠΟΠΥΙΊΟΙΒ ἩΤΙΘΡ τηὶροῦ ΜΪ τυ ρτοδίου 
ῬΙδυΒ: Ὁ} Υ ὮδγνΘ τηθηιοηθα 1 ΚΊηρΒ νυἱ. 9, 15, δῃᾷ υἱΐ. 1, 0. ἢ ὁδοῦ 
οὗ [ῃε80 ραββαᾶρθθ 6 ἰ'ᾶγὸ (Ὧ6. ΘΟ Ρ] οἰ ΐοῃ ἱπαϊοαιοα Ὀγ ἐμ6 ἔοστα]α, 
ἐ βῃὰ δ6 δ} [86 ὨοῦΒ86 δηὰ βηϊ8ῃ6α 1{,᾿ δηὰ γοῖ ἱπιτη θα! δίον αὔἴον 
[86 ὨϊΒίοτ Δ ργοοθϑᾶβ ἰο ἀθϑοσῖθθ [Ὧ6 ῥτόρτοββ οὗ {86 δγθοίΐοη. Ὑοΐ 
δνθῇ ἤθΓΘ ὸ ἢδύθ ποὶ Ῥϑββᾶρϑδ ΘΟ βροπάϊπρ ἰο {Π6 ὁη6 ὈΘΙΟΓΘ 18. 
Βν (06 πογάβ8 "" 6 θα} ἰπ6 μοῦβθ ἀπὰ δηϊβῃδα 1{,᾽᾽ (ΠπῸ ττϊ ον ἄοθβ ποί 
Ἰη6 Πα ἰο ΘΟΠΥΘΥ [86 ἰάδα ἰμδὺ [88 Ὀυ]Πάΐηρ γ88 δἰ γθδαυ ἐοπιρ]οϑῖθ, θαΐ 
ἰ8δι 10 88 ΔΡΡυ δ ίηρ οοιηρ[οἰΐοη, ἐμαὶ 10 νγγᾶβ δουϊ ἰο Ὀ6 βηϊβῃϑά, 
δηὰ πδγοίοσο ᾿παϊοϑίθϑ 118 σγδάπδὶ Ῥγορυθβθ ἐοτγαγὰβ οοηρΙοίίΐοη. Βιυΐ 
186 νορὰβ “ Ψοβηπδ γοίασπϑα ἴο {Π 6 σδτῺρ δἱ α1]ρ 8], ςδῃηοῦ πὶ ΔΗΥ͂ ὙΑΥ 
Ὀ6 ἐΔκϑῃ 88 ἱπαϊσδίϊηρ ᾿ἴ8 ῬγΌρΡΤΘΕΒ ἱπ ἐῃ6 ΒυὈ)] ραίίοη οὐὗἨ [86 ΘῃθταΥ 
δπὰ 186 οἀρίαγο οὗ {πον οἰτἶἴο8.ι. Απά, ἐπογθέοσο, δου 1ἢ ν. 18 νγᾶβ 
υυύγιλίθη ὉΥ [86 δαΐμον, 10 18 ποί ἰο Ὀ6 Τορατάθα 88 δης οἰ ραίϊπρ' (86 δνϑηΐ, 
ΠΟΓ 18 ν, 48 8 γοσδριἰυϊδίίοη. 
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γΟΓαΘα ἐπ 8: “’ {16 τοβί οὐ {16 ἈΙΒΙΟΣΥ οὗἁ βυοι δηὰ 800} ἃ Κίηρ;, 
δηἃ 41] {πα 6 ἀϊά, δηα ἢ18 υυϊβάουῃ (οὐὁ οὐμαὺῦ ἱτηρογίαπιὶ ἀ6648), 
816 {Π6Ὺ ποῖ τι θῃ ἴπ 6 ῬοοΚ οὗ. . . ,9'8661 ΚΙπρΒ ΣΙ. 
41, χὶν. 19, 29, χυ. 7, ἄο. Ι͂ῃ (86 ΟΠ γοηΐοϊοβ ἰδ τϑααβ ἔῃ 08, 
(ΤῊ δοῖβ, οὐ"' {16 τοβὺ οὐ [Π6 δοίβ οὗ βιοῃῃ δπὰ 8800}} ἃ Κίπρ, Πγβὲ 
Δ ἰαβέ, ἃγθ {ΠΟῪ ποῖ νυ ίθη . . . .;7 8601 ΟἸν. χσχῖχ. 29 ; 
2 ΟἸγ. ἰσ. 29, σχὶὶ. 15, σχῇ. 22, ἄο. Τῆθβθ ραββαρθϑ, {πο γθίοσο, 
ἄο ποῖ 116]Ρ 8 δ 4}} ἰο πὰ ουΐἭ τοῖόν ἴπΠ6 ἩΌγονν 5 γ6 6 δοσαϑ- 
ἰοπηθα ἴο ρῥΐδοθ {Π6 ποίϊςβ οὗ ααοίαιοῃ, θη οχίγαοίβ νγο 6 σορὶ θα 
υογϑαξίπι ἴτοτα οἴμοῦ ποσκβ. ΝΟΣ σδῃ τγθ ἰϑθασῃ ἃ ἔτοπη ΝΠ. 
χχὶ. 14, 27, πὰ 2 ὅδηι. 1. 18, ἴοσ ϑῦθ, δ πο ρἢ ἴμ6 ΟΡ ΚΒ 
υοίοα ΓΘ ΟΟΥΔΙΠΙΥ παιηθα δείογα ἴΠ6 οσίγαοίβ ἔγοτα ὑπθπὶ ἃΥΘ 
σίνϑῃ, 1 18 πωροσίδηϊξ ἰο οὔβοῦνθ, ἐμαὶ [Π6 ποῦς οὗὨ ἰῃοδθ ΟΡ 8 
18. 80 ἱπτνόνυθὴ ἢ {Π6 σΌΠΘΟΓΑΙ πασγαῖνο ὑΠδὺ ἰΐ οὗὁἨἁ ΠΘΟΘΒΒΙΥ δίοοα 
Βγβί. 1Ππ66Γ ΒΟ ἢ οἰΓΟιΠϑίδηοοϑ, τῦ6 ΟὈΓΒΟΙν 68. ἃ1γ6 ϑοοσαδίοιηρά 
ἴο τηθηἰϊοη [Π6 πᾶπιθ οὗὨ [π6 σους ὈΘίογα ταδκίηρ {{|0 χαοίδίϊοη ; 
Βαϊ ἰδ νου] ὭΘΥΟΥ ΟΟΟῸΡ ἴο ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ἴο ᾿ΠέδῚ ἔτοπ [}}18, {Πα 
Οὐουμδῃ ὙΥΙΔΟΣΒ ΓΘ ΠΘΥΘΡ 1ἴη μ6 ΒΑΡ] οὗ ᾿ηβουησ [Π6 Πδπι6 οὗ 
8 σουὶς ἰὴ [Π9 τὴ] 4416 οὗἩἨ ραββϑᾶρθϑϑ, νυ ΒΙΟἢ ἀγὰ ΠΟ ΓΑ ΠΥ αχαοίοα ἔΤΌτα 
1. ΝΡ Βᾶγῦθ Ἧ ΔΗΥ͂ ΤἸΔΟΥΘ ΓΘΆΒΟΣ ἴοΓ βαυϊηρ (μαῇῷ {Π6 ΗΘΌΓΟΥΒ 
ΠΘΟΡΟΣ αἀἰά 80. [Ὁ τΏΔῪ ὃ6 ἐπᾶῦ [86 Ἰηβίδποθ Ὀθίουθ 8 18 {Π6 ΟὨΪΥ͂ 
ΘΧΘΙΏΡΪ]6 οὔ ἐξ οχίδπξ ; Ὀὰΐ γγϑ Πᾶγθ δῇ δηΔΙΟΡΎ ἴῃ {Π6 ΡτΟρΡ οί σαὶ 
οσυλαα “Κ ἐμ5 861} (Π6 Ἰωμογα,᾽ τ ΒΙΟἢ 18 δοπχϑί  πλ65 ρἰδορα αἱ [16 
Ῥορππίπρ᾽ οὗ [16 τηθϑϑαρθ ἰπαῦ [16 ργορπμοῦ ᾿88 ἰο ἄθί νον ἵτΌσα 

{π6 Ἰμογἅ, βοιῃθεϊτηθϑ 'ἰῃ {μ6 τ] α16 ἀπαὰ δὲ οὔμοὺ {ἰπ|68 δ {Π6 

οηά. 
Οοπποοίοα τῖτῃ {Π18. 15. 16 βϑοοῃᾶ αιθβίίοη,  ] ἢ [85 ἔαγ- 

ὨΙΒῃ6 ἃ οαπαὶ ὁσοαβίοη Ὁ ΠΟΠΕΓΟΥΘΙΒΥ, ΓΘϑρθοῖηρ [Π6 φιοίαίίοπ 
ἐο1, Εἰνδῖ, {πὸ Ταΐλογϑ ἀπ (Π6 ϑαυΐον {Ποο]ορίδηβ [Ὁ] οντθά 

1Π6 ὅου οὗὨ βίγαςἢ, χὶνὶ. 4,1 ἀπ ζοδορλιδ (Απί. ν. 17) ἴῃ [Π6 βὰρ- 

Ῥοϑβιεἴοπ {παῦ (86 βὰμι ὨΓΔου]Ου ΒΥ βίοοα 8.}}1.2 Βαΐ ψμθηῃ [89 

1 ουχὶ ἐν χειρὶ ἀντοῦ ἀνεπόδισεν ὃ ἥλιος καὶ μία ἡμέρα ἔγενήθη πρὸς δύο. 

βίγδοι χὶνὶ. 4. 
3 ΤῊΪ8 ορίηΐοη νγαβ μοὶ Ὀγ υμϑέῃ (1η ἀϊα]. ς. ΤΥΥΡἨ.), Ερῆγαϊῖπι δψγαιϑ, 

Τεντωϊίαν, (4 6-) πη. 1.---10), “εέγοπι (ο.. Ψονίῃ 1. 11), Οἠγῳθοβίοπι 
(δοιαὶ. 27 ἴπ ορίβέ, δά Ηθῦγ.), Αυσιδέϊπε- (ἀ6 οἷν. Π)εἱ χνὶ, 8), Τἤεο- 
ἀογεῖ, (86 Παδδέηιβ, ϑεγτανίινδ, Μαδίιβ, Ο΄. α Τιαρίάε, Οαἰυΐη, Οϑίαπάετ, 
ΔΙ ἸΩΏΔΏΥ Οἴμοσβ. οδιιδέίη ΔΙανίψν' ΒΌρροβθβ {86 ἄἀδὺ ο βανθ Ὀβθοη 86 
Βοῦγβ ἴοηρ, Ο΄. α ᾿ιαρίαε οϑυϊτηαίοβ ἰξ δἱ 28 βόουγθ, θεοδαβθ ἰμ6 Ἰοηρεβὺ 
ἄδν ἴῃ Ῥαϊθϑίϊηθ ἰ8 δρουῦΐ 14 Βουγ8. : 
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Οορογηΐοαῃ μθοσν παὰ Ῥορτῃ ἰο ργοναὶ, ἀπ {Π6 τϑνοϊ θη οὗ 
[86 ραποίβ τοπηᾶ {ΠῸ 88} νγ8 ρσθηθγα νυ δαπηϊ θα, ΤΠ6η, δεοοπαϊῳ, 
(86 Ἔχρ]απαίίοη οβδγεα Ὀγ {πθοϊορίαπβ νγα8, ὑπαῦ 16 ννὰβ ἀββοσι θα 
ΔοοοΓΐηρσ ἴο [Π6 Δρρθάγδηοθ, ἐ.6.) [ΠΟ ΓΘ νγᾶ8 ἃ τη ΓΘΟΪ 8 σαβϑο0ῃ 
οὔ {Π6 τοϊδίϊοῃ οὐ [Π6 Θαυ ἢ] ὉΡΟΠ 15 84Χ18, ἃἀπὰ ἃ8. ἃ σοηΒΘαΌΘηΟΘ 
οὗ {Π||5 1Ππ6 ΘΠ ἈΡΡΑΓΘΠΕΪΥ βιοοά 5.1}.} Τλὶίγαϊν, [ΠογῸ τὰ ἃ ἔδυ 
ὙΠῸ Πᾶνθ ἐγ]θα ἴο τϑάποθ ἴΠ6 τχΐγϑοϊο ἰο ἃ δίαγαὶ ΡΠ ΘΠΟΠΊΘΠΟΗ. 
Οτοίζιι8 νχὰβ ἴῃ6 ἢγβὲ ἰο ρῖνβ αἰίθσδησθ ἰο {Π6 οοπ]θοίατα ἰμαΐ ἰΐ 
γγὰ8 ποῖ ᾿πηροβ810]6 ἴον (ὐοά, “ΒΥ τηθ8η8 οὗ γοϊγδοϊίοῃ, ἴο τοίαγά 
{ῃ6 511Π᾽8 σΟΌΣΒΘ, Οἵ, Θνθῇ δῇἷογ 1 Πδά βοὶ, 8{1}} ἰο ϑῆηονν 115 ἀ͵δο ἴῃ 

ἃ οΪουά ἄρον {Π6 Πογζοη." 178. βευγογῖιδ, ἢ ουθῃ στϑαῖου 
σοηῆάοποθ, Ἔχρ δ π8 [Π6 τη ΐγαο]6 ἔπ [Π6 Β81ὴ6 8 ΠηΘΓ.2 Οἰογίοιιβ 
ΠΑ ΡΊΠ65 {Ππᾶὃ ἔῃ ΘΓ νγᾶ8 βοηθ ὈΠΌΒΌΔΙ τοϊδοίΐοη οὗ Π6 ΤδΥῪ8 οὗ 
π6 βαῃ, οὐ ἐπα ἔπιοτθ γγχαὰβ βδοῦιθ οἵ οῦ Ἔχ γϑογαϊ ΠαΥῪ Πρ ϊ, “ φαοά 
1Π|ς βρϑοίθηι ἃς νίσθιῃ 30118 οὐ 1ζπ88 ργδθραοτῖ." Μβόη. δρίποζα 
(ἴταοῖ. {Π60]. ῬΡο]. 2 Ρ. 22 δπά 6, ρ. 78 οάϊ:. Ηδη. 1070) 
σοη]θοΐυγαβ ἐμαὺ Δ ἀΠΠΒΠΆ}} 7 ΡΟΥΡΘΓΙ͂Ι] στο γβ οι, Οὐ Βοιηθί Πρ 
ΤΟΒΘΙὈ]ησ ἰζ, τγᾶϑ οαυβοα ὈΥ {Π6 νἱοϊθπί 881}. ὦ). 22. Μριολαοῖὶδ 
δη4 ϑολιίς Βαρροβο {πα 18 σοπεϊηποά ἴο ἸΠΙρἬ ΘΗ 8]] πΙρΐ, ἀπά {πὲ 
[8 4881816 ἃ [Π6 ΒΥ 6]1068. ̓ η {Π6ὶΓ ραγβαϊΐ, τυ 1]8ὲ 10 ργενθηϊρα 
{Π6 Οδπδαηὶίθβ ἔγοτῃ σοποθδ)ηρί {Πθυλβονοβ ΘΏΥΝ ΠΟΘ ΟΥ̓ΠΌΠΙ 
οϑοδρίησ ὈΥ Ηϊρηθ. ΘΙ ΠΉ ΑΓ ΧΡ] δη δ 08 ἃΓῸ ρσίνθη ὉΥ .11688 

1 ΤἼο ορἱπΐοη, ἐμδὲ {86 ϑαγί οοαϑοα ἰο στουοῖνο Ἰροη 18 ΑΧῖβ, [88 
Ὀθοπ δἀορίοα ὈΥ͂ πηδὴν Οἰαγίεδίαπϑ, Ὀὰΐ Οβ απ 7 ΓΆττΩΪΥ τοὐθοϊθα ἰΐ, 
οῃ 86 στουῃᾶ ἐμαὺ 10 γ88 ορροβθὰ ἰοὸ ἐπ βου ρίυτοβ. Εγνοη Βδιμαάδξιιδ 
(ἢ. 6. ἴ. Ρ. 668) {πῖπκϑ ἐδπιδὲ “( βυοῖ 8ῃ Αβϑυτηρίΐοη ΘΧΡΟΒΘΒ {π6 δας ΒοΥ  υ 
δπα ἰγα Ὁ] 688 οὗ (86 ΗοΪΥ ουρίυγοθ ἰο στοαὶ ἀδηροῦ, "ἡ ἱβουρ ἢ Ὠ6 
ἀο68 πο γϑπέυτθ ἰ0 ὑσοποῦυῃοο ἀθοϊ θα ν δραϊπβὺ 1. Οἰαἰπιεί ἰοο (Β1]:- 
68] ΓΟΒΘΑΓΙΟΒΘΒ) 18 πη80]6 (0 οἴοοβο οίνγθοη (86 {ν|ο ΟΡΙΠΪΟΠΒ; Ὑ1]8ὲ 
Μοελεῖπι (ἴῃ ἴθ τοπιασκθ ἀροῦ Οἰαἰπιεί) δὰ Ζ]επίλαὶ (ἀϊθ σαΐο ὅ΄δοιθ 
ν. Ρ. 167 844. δῃᾷ ἰχ. Ὁ. 296) ἀροῖϊάθ πιϊμβοαὶ ποβιϊαίϊοη ἰῃ ἔδνοῦγ οὗ 
{89 Βαοοῃῦ, 

5 (ΕἼ 6 τηπδέ, ἐδογοίοσθ, οχρ δῖπ {86 τυῖγϑοὶο ἐπὰ8: νθθη ἴδ6 βὕῃ 
μιδα τ 8}}γ βοΐ, ψηβουῦ ΔΩΥ οἰδηρο ἴῃ {86 ο6]68ι14] δηᾶ παίαγαϊ ογὰθγ 
οὗ {ηρβ, ἔπ6 ἸρΒϊ οὗἉὨ 11:|0ὸ βαη, Ὀαΐ ποὲ [86 βὰπ 1|8617) ὉΥ͂ ἃ ὙΟΥῪ ρτοϑί 
Ἰηῖγϑ 16, οοπ παρᾶ 1π [Π6 Δ ΒΡ ἤοΓα, οὐ 'π (86 τορίοη οὗ σϑροῦγ, ν ΒοΣ 
ν788 ἴπ (86 τηϊάβί οὗ {86 ΒΚΥ δηὰ (186 δἷνγ, αὔονθ ἰμὸ οἰΐγυ οὗ ἀαἱθοοη. 
ΤῊ Βαπβῃϊπθ, πουγανοῦ, [6]1] ἀροι (ἢ 6 ΟἷἿΥ οὗ (π6 ΟἸΒοοπ 68 ἴῃ δυο ἢ 8 
ὙΑΥ ἐμπδί {86 ταβοοίθα γᾶγβ "ρα πρ {πὸ ποῖρῃ ουτίηρ᾽ ν8]1 6 78. οἡ 8}} 
β' 468, δηα {ππ8 ργανθηίθα (Π6 ΑἸποσῖθβ, 80 ἵνογ τουΐθά δπηᾶ βγίηρ, 
ἔτοπι ϑβοβρίηρ ὑΠ6 ρυγβαϊὶ οὗ Ζοβῆυδ, το ἴῃ ἔδοϊ τγδ8 {86 ἀοδίρῃ οὗ 
(86 πιγδοὶβ,"" υϑίοι. Ῥγαεαάαπι. 1. 4, 5. 

11." 
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(6 6βεἶι. «705. 1. ρ. 140 564.), 7)αἰλό, 1π6 Εἰτοσοίϊσαὶ Παπάδοοξ, 

7ογ 6861, πιὰ οὐ ῦβ; 866 αἷ8ὸ Ῥγέπον, Κ.Ὗ. ἱ. 122 5864.--- ΠΘ 

ἰαϑὲ οὐ {π686 1γθθ Πιγροΐμθβθοβ τηϑὺ Ὀ6 Γα]θοῖθα ἃ8 δ ΓΑΓΥ; 

τοροίθον ψ ἢ 411 {Π6 ναυουβ τηοα ! βοαίοπβ οὗ 1. ΤῊΘ βαρρογίοϑυβ 

οὗ 1 ἀρροαὶ, ἴξ 18 ἔγιιθ, ἰο ὑπ ροοίϊςὶ σῃμαγδοῖθν οὔ {π6 ἀδϑογίρίίοη, 

Δη ἴο {πὸ ἴλοϊ {π8ὲ βοηια οὗ {πΠ6 νϑῦβθ8 τὸ ἰδκϑῃ ΠῸΙη [Π6 ροβί!- 

σα] “Βοοκ οὗ {π6 Ζπϑ8ι;᾿ Ὀαΐ (Π6Υ 411 ἄρτοθ ἴῃ {π6 ορὶπίοῃ {πὶ 

Ρδγί οἵ {π6 ραββαρθ νναϑ νυ θη ΕΥ̓͂ ἐπ6 δυΐποῦ, ἀπ ἐμαὶ ἢ 6 οἶ[68 

{Π6 ““Βοοῖκ οὗ {π6 7 80 ἃ5. ἃ ὑθβιϊ ΠΟΠΥ ἴο 6 νϑυδοὶυ οἵἁ ἢ]8 

Ηϊδίοσυ.: Βαΐί ἱ Π6 δὐΐμοῦ οὗἉ {πὸ ΒοΟΚ οὗ “οβιυάα χυοίοα [Π0 

οἴ 6Ρ ὑγοσκ 88 το διηρ' ἃ ᾿ἰβίοτί οὶ ἔβοῖ, ἢ6 σϑυαί ΠΥ τοίδσγοα ἴὸ 

βοπηθι ίηρ σοτῪ αἰ εγθηΐ ἔγοιη ἸΙσῃίπίηρ, τοίγαοίοη οὐ {160 8. 8 

ΥΆγ8, ὅζο. [16 ἀββιιγο8 18, ΟΠ 1886 σΟΠίγαγΥ, ὑΠδὺ 1Π6 δὰη δηά 

ΤΏΟΟΙ βίοοά 51}. Νοῖ ἐπδὲ ννὸ ββου]ά μοβιζαϊθ ἰο δα πϊῦ ὅΠπ6 οχ- 

Ρ]αηαίίοπ ἐμαὶ Π6 18 πιοσοὶΥ ἀοβουθίηρσ [Π6 ΟσΟυΥΓΘηΟ6 ἃ8 ἰΐ 

ΔΡΡοασοά δηά {πογθίογο νγα πϑοϑά ΟὨΪΥ ἀπαἀογβίαπα 11 88 ἀθποῦηρ 

{Π6 οοββαίίομ οὗ {Π6 ϑαγι}᾽8 γοϊδίϊοῃ ἀροη ἰΐ8 αχὶ8, ΟΥ̓ Ψ Ἀ] ἢ {παῖ 
ἄδν Ὀθοαπιθ ἸΟΩΡῸΡ {πᾶ ΔΠΥ οἴδοῦ. ΕὟΥ ““ παΐιγαὶ ἐπὶηρ8. ΔΘ 
ἀοβου θα ἴῃ {1|6 ΒΙΡ]6 δοσογάϊηρσ ἕο ἐπ ῚΓ ἀρρθᾶγδηοθ, Όμπλ {Π6 
ἤγϑβε ῬοοΚ ἴο 16 ἰδϑὲ, ἰπ {16 αἰβοουγβαϑ οὗ ΟἸ γἰβί, ποῖ 1688 ἔπδῃ 

{Π6 ΠΙβίογΥ οὗ [Π6 ογθαϊοη." (Εναπρ. Κἰγομοη-Ζοϊϊαηρ 1882, ᾿. 

699). Τῇ ϑογιρίαγοθ ἀγα ποὺ ἱπίθπάθά ἴὸ ἔπγη δ τι8 Υ ἢ ἰῃ- 
Β:ΓΌΟΓΟΠ ἴῃ ΔΒΙΓΟΠΟΙΏΥ, ἢ γδβῖςβ8, ἃπ 4 οἴ οΥ 5: ΠῚ} 5. ]6οἴ8; Ὀυΐ 
ἸΔΘΓΕΪΥ ἰο πΠαπα ἄονγῃ [πὸ τον δίοη νοΐ (ἀοα ἢ88 πη866 ἴο Πιθὴ 

ἴον {Π6ὶγ βαϊναίίοῃ. 
Ἦν ὁ (ο ποὺ μιοϑβιϊαϊθ ἴο Ὀθίϊανα ἰπ δι ἢ ἃ ταϊγαοῖθ ἴῃ 118. [Ὁ]]681 

οχίθπὶ ΠΘΠΟνΟΡ {18 ἰ8 {Π6 τηθδηὶηρ ΟὈίαϊ πο ἴγοηλ ἃ [16 Γ8] 
ἰῃ!ογργοίδιου οὗ (Π6 νου 8, Οὐ θη 10 οαπ 6 Ἔχ σοί σα! }Υ ργονθα 
ἴο Ὀ6 {Π6 ΟὨΪΥ ΔἸ 15810]6 Δ ηα ΠΘΟΘΒΒΆΓῪ Οη6. ΕὟΓΥ ὄν τπουρὶὶ 
πη {Π6 ψνΠο]6 οὗ εἶθ ννου 8. ΒΙΒΙΟΥΥ πὸ ΟΥΠΟΥ 8.16 ἢ Π]Γ8016 ΤΏΔῪ 
ΘΥ̓ΘΙ πᾶνθ οσουχτοά, γοῦ ἴῃ {π6 ἴλοῦ (παὺ 11 ΟἾΪΥ Παρροηθα ὁποθ 
{Π6Γ8 18 7ι8[ 458 Π1]6 ο ἀἰϑέα Ὁ οἷν [α1{}}, 48. ἴῃ Ομ] οϊομ5 ἰοαπά θά 
ὌΡΟῊ [Π6 ᾿ηναγί Ὁ ]6 ογάοτ, νυ τε] τ Π] ἢ 1Π6 Πθανθην Ὀοά᾽θ5 γονοῖνο 
ΔΟςοΙηρ ἰο {Π|6 οἴου μα] ἰδνγβ τωρ απίθά ἰπ ἔμθῖιὶ ΟΥ̓ {Π6 Δα ΠΟΥ 
οἵ παΐυγθ. Τῆθβ6 αν, [ἢ ΟἿΥ ΟΡ πίοῃ, ἃγῸ ποίμίηρ πιοσα ἴῃ 8Π 

1 ΤΏ γτδιϊοηδ  βί8, οα 86 οὐμοῦ Παπά, πηλϊπίδὶπ (δὲ ἐπ δαίπον οὗ 
ΟἋΓ ὈΟΟΪΚ τηϊβαπάθγθίοοά ἰῃ6 σογὰβ οὐ (86 ροοῖ, δῃᾷ αυοίοὰ 848 Ὠἰϑίοσυ 
δῇ τγ88 ΟἸΪΥ ἱπίθπἀθα ἴοῦ ροορίγυ ; αμίμβ (ρ. 168 5β64ᾳ.), Μαωγον (ἴῃ 
Ιοοο), Ἡγίπον (αὐ βυρτγα),  ιυαϊα ((οβοῇ. 1ϊ. Ρ. 251 864.), ἀπά οὐ ογβ. 
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ἰΟΣΓῺ8 ΟΥ̓  ΒΙΟΝ τηθῃ ἃτθ δοοσαδβίομηρα ἴο ἀοϑίρμιαίθ σανίδι ῃ π]8}1- 
[οβίδιοῃβ οὔ [9 οὐθαϊδνα ρόνγοῦ οὗ (ἀοά, 186 παίατο οὗ γῇ] ἢ πὸ 
ἸΟΥΔ] μ88 Ἐσχρίογθα ἢ ἂπὰ να οδὴ {μπογοίοσ Ὀ6] ον παΐ {86 
Οτγϑαῖον, ἴῃ 18. ουμγπὶροίθποθ, ψουὰ ἀθρατὶ ἔτοσι [Π86 80-0 8116 
ἰατνβ οὗ παΐιγα, τ ΠΘΏΘΥΟΥ ἴῃ [118 ᾿πβογ αἴ }]6 ψίβάομι ἢ6 βὰν ὑπαὶ 
ἴδ τνᾶβ ΠΘΟΘΒΒΑΣῪ [ῸΓ {Π6 Βα] ναί οη Οὗ τἸη6η, ὉΣ ῇοβθ γθαθιαρίϊοῃ 
ἢ6 ἀϊὰά ποῖ βραῦθ θνθῇ ἢ18 οῃ] γεδοροίίοθη ὅοπ. Υἥ 6 ᾶγθ ποῖ θυθῃ 
ῬΘΓΡΙΟχϑα ὈΥ͂ ἴπ6 αἰ υΪγ ὑΠαὲ "Γ᾽ 1Π6 δαγῦ νγὰ8 ὑππ8 Βα  ἀθη]}γῪ 
Βίορρϑα ἴῃ 118 σοίϑι!οη ἀρομ 118 αχίβ, 411} {Π6 ψνοσκβ οὗ τῃθῃ 8 
Βιδη 5, γΠ]οἢ Θχιβίθα ΔΗ ΠΟΘ ἀροη [[8 βαγίαοσα, ννου]ὰ ΡῈ ἀ6- 
βίγου θα, δηἀ (86 ϑαγιἢ 1186]. ΠῚ 108. Βαῖ6}}116 [Π6 τηοοῃ, νου Ἱὰ 
6 Τγονη ουὐ οὗ 118 οΥ̓ΡΙΣ ; [ὉΣ να πον [πᾶὶ {Π6 ΔἰπισΥ παπὰ 
οὗ αοά, νι ΐοῖ ποῖ οἷν ἢγϑί ογθαῖθα [Π6 βίδιβ ἃ 80 δισδηρϑα 
ἴποηλ {πᾶὶ (ΠΥ πον στ ἀνα θα ΤΟρΊ ΑΓ ἴῃ {Π6ῚΡ ΟΥΟΙ 8, 
Ὀαΐ ψΠΙΟΝ ΘΟΠ ΕΠ 68 [0 τον 8, ρΥΌβοῦνο, ἀπ ρονοσῃ 8}} {ΠῚ ρ5 
ἴπ μϑᾶνθῃ δηά οἡ θαυ, ψου]ὰ ποῖ θ6 ἴοο γγϑακ ἴο ννασὰ οἱ᾽ δὴν 
ΒΌΘΙ Αἰβαβίγουβ σοῃβθαῦθποθ8. 51}}} 1088 ψου]ά [Π6 ἔδοϊ ἴπᾶΐ ἢο 
δοοουηΐ οὗ Β0 ἢ ἃ πηΐγδο]α 18 πχοί ἡ ἢ ἴῃ [Π6 ΔΠΠ8}8 οἵ ΔΠΥ ΟΥΠΟΥ 
ὨΔΙΪΟη ΟἹ ἴΠ6 Θαγί, ΔΙ Πουρἢ 1 τηυδί πᾶν δχίθπαοα οὐθῦ (6 
Θης στο σίοθο, οἴ ποῦ οχοϊῖθ ΔΩΥ ἀουδὺ 848 [0 105 Ὠἰδίοσ αὶ] νου Ι, 
ΟΥ ἱπάπμοθ υ8 ἴο ᾿πϊΐαίθ ϑαηιί, δλωοζζονά (Ηδγιομῖα ἀ. 86], 
υπα ῬτγοίΔ ΒΟΟΣ 11}. Ρ. 291), νῃοὸ 1188 Ὀγουρ]ζ ἱοροῦθοῦ σοη γηᾶ- 
ΤΟΥῪ δίδίθιηθηΐδ οὗ ἃ ὙΘΙῪ ῬγΟὈ]πηαίῖοα] ομαγδοῖοσ, ἴσοα [6 
ΔΠΠ8Ϊ8 οὗ [Π6 ΟἾΪΠ686 ; [ἴῸΓΣ ΠΟΥ ΔΓ ὯῸ Δ8Π}418, 80 [ὩΓ 88 6 ΔΓΘ 
ΔΌΑΓΘ, ΟὗἨ ΔΩΥ ΡΘορὶβ οὐ ἴπθ ἴδοθ οὗ 1ῃ6 θῇ, σοπίδϊηϊηρ 
σοΙΡΪθῖθ δοοουῃῖβ οὗ 81 ὑπαὶ ΒΔρρθηθα αἱ ἴπαῦΡ ϑαυΐυ ροσιοα οἵ 
[1π|6. [η ἃ νψοχὰ, 11 {818 γγοῦθ [86 σογτθοῦ χϑροίϊοαὶ ἱπίογργοία- 
τἰοη οὗ ὑπ6 ραββαρθ, [ῃ6 76 18 πὸ οὐ͵θοίίοῃ, ἰοαπάθα ἀροῃ ἔδ6 50}- 
ΡΟΒθα :πηροβ81 0 Π  }} οὐ ἱπα 1} γ, τ ἢ σου] πᾶν {Π6 Ἰοαϑὲ τγοῖσῃς 
ΜΙ 19, ΟΥ ΘΧοὶΐα ἃ ἀουδὲ 868 ἴο ἴπΠ6 δοΐιδὶ ΟὁσσΌΓΓΘΠΟΘ οὗ 50 Γ6- 
ΤΑΔΥΚΆ]6 ἃ τα το] 6.1 

Βαϊ, ἤγβε οὗ 411, γγθ τωυβὲ υϑιθθοῦ ὑδαὲ ψγ αν ἰπ ἐδ 688 
ΨΟΓΒ68 πο [6 ψογὰ8 οὗ οὐῦ ᾿λίδέογίαπι ὨϊπΊΒ6] ἢ, θὰ ἃ ααοίαίίοπ 
ἔγοτα {1Π| “ ΒΟΟΚ οὔ [Π68 Ζυϑὲ ; δπὰ {Πᾶϊ, ἴῃ [Π6 ΟὨΪΥ ΟἾΠΘΓ Ρ]δοθ 
ἴῃ ψ ΒΙΟἢ ἘΠ|18 θΟΟΪΚ 18 παιηθά (2 δα. 1. 18), ἃ δοηφ ἰβ οορὶοἀ ἔγοπι 
1ΐ, Ππδιηθὶυ {Π6 οἰοσγ οὗ Πανὶά, οοοαβιοποά Ὀγ {π6 ἀθϑίῃ οὗ “οπᾶ- 

1 ΤῊ οδ]θοίίοηβ ἀγὸ ἔα] γ βίαιθὰ δηὰ δηθνογοά ἰπ Οἰαἰπιεῖ 9 ΒΙΌ]16Α] 
ἘβΟΒΘΑΓΟΒ6Β πᾶ Ζ ἐ δη δα 8 ἀϊα σαΐθ ββδομθ ἀ. ρβ. Οδηθαγιηρ ν. ῥ. 1δ4 
Β6η4. δηὰ ἴχ, ῥ. 296 5864. 
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{π8η, Ὲ1]8ὲ ἰη ὑΠ6 ραββασα Ὀθίοτθ τ18 {Π6γ6 σδῃ 4]8δο 6 πὸ ἀουβδὲ 
88 ἴο {Π6 ρῬορίϊοδὶ ἔστη οὗ [86 χυοϊαϊομ ἡ Ὠ]Οἢ 18 τηδ6 ἔγοηι {Ππαΐ 
θοοΚ. ΤΊνβ δ ᾿ϑαϑβί 18 δἀτηϊίοα ὈΥ ΘΥΘΡῪ σοχητηθηίαίου. ΤῊΘ 
ἸΌΝ ἽἼΒΡΘ (Βοοκ οὔ δ 5ῃαγ, οὐ Βοὸκ οὗ {π6 «7081) νγαβ “ἴῃ 4]]} 

ῬτΟΌΔΌΠΙΥ ἃ Το] Ἰδοϊϊοη οὗὨ Ο468 ἴῃ ΠοΠοὺΣ οὗ ἐπμοοογαίϊο ΠΘΓΌΘ8, ἴο 
τ ἜΙΘἢ ἔγοϑἢ ΘΟ! ΡΟ Π5 ΟΓΟ τηϑο δἱ αἰ βθγοηὶ ἐἰπ)θ8 (Εν. 

Κ. Ζοϊίαηρ 1882, Ρ. 701): [ὉΓ Ἴ)Υ Τηθ8Π8, 88 Ἰῃ ΟἀοΓ ὙὙΙΘΙΒ 

ΘσΘΠΘΓΑΪΥ δάμη, ἐλά ἔγιιθ ἐπεοοναί8. ὙΤῊο αἰ Βαγθηὶ ΟΡ Πίομ8 δηΐοῦ- 
(Αἰ ποα γοβϑρϑοῦπρ [18 ὈΟΟΚ, δοῖὴθ οὗ τσ ῃϊοῦ ἤᾶνγα ὈΘΘΠ ΥΟΥῪ 
ἘΓΠν 14], τὸ σο]Θοθα Ὁγ ῬΟΪ (ἰπ τὯ6 ὈΙ]1οίΠθοα ἈΘΌΓ. 11. Ρ. 219 
8η4.). Αἵ {Π6 οἷοβα Π6 τῃηοαθϑυΥ ρῖνοϑ 10 48 ἢ18. οὐ Ορ᾿ πίοῃ (Ρ. 
228) ὑπαὶ ““{π6 ὍοΟΙς σοπίαϊηθα ναγουβ βοηρβ, οἰἴπονῦ ἐπινίκια, 
θρηνητικὰ οἵ επαινετικὰ." ΤΙ τὩδη τΠ6 ϑορλθ)»" λαγψαδῆαν 88 ἃ 

ςοἸ]Θοιΐοη οὗ 8οη8, Μ͵ῸΘ τηιβῦ ἱπίογργος {η6 οχίγδος Ὀθίοτο 15 86- 
σογαϊηρ ἴο {Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ Οὗ ΟΥΠΘΥ ΒΟ0Πρ5 δηα ἱπηαρσίηδίινα σου Κ8 οὗ 
ἃ. 811 ΚΙΠΑ, ὁ.6. 88 ἃ ρορίϊοδὶ σγοσῖκ οὗ Πππϑρὶ πο ἀπά ποῖ 88 
ἃ ὨΪδΙΟΤΥ 'π ῥτοβθ.;: Βαϊ, ἱξ [148 Ὀθθη βαϊᾷ 'π ΤΌΡΙΥ, “ἐ τγα ἃΓ6 οὐ] 
Ἰπβεῆρα ἴῃ τοβουπρ ἴο ἃ ροοίϊοαὶ ὀχρίαπδίοη, ργουϊ θα 18 οδη Ὀ6 
Ρτονϑὰ πα βρυΐδο)ν (Πδΐ {Π6 ροοὶ ἀϊὰ ποῦ ΘΟ ΗΠ ΠΪΠ)861} ἴο {Π|6 
βΒ' τη Ρ͵6 Πϑίογ 4] {γα ἢ, θα ΤΩΘΓΘΙΥ ᾿πἰθηἀ6α ἴο ΘΧΡΓΘ88 1 ΌΓΟΪΌ]6 
Ἰαηραδρα δπα οἷοίθα ἴῃ ΡΌΓΕΙΥ ἱπηαρὶ παῖνο ἀγαροτῪ δα ἴαοί ἐπὶ 
]οβῆυα πἰίογοα [Π6 τῖδῃ ὑπαὶ {Π6 ἋΑΥ ταϊσηλ ποὶ οπα {1}1 {Π6 
ἀοίδαϊ οὗ [Π6 ΘΠθΩΥ τνᾶϑ8 σομρ] οἰ6." (Ενδῃρ. ὐγομθη Ζοϊίαηρ, 
1888, Ρ. 198). γε πηυβί σογί δ  ΪΥ͂ τηακα 6 σοπογαὶ δοκηον- 
Ἰοάσπηθηΐ ἐπα ἃ ροδϑῖ τῇδ Θοτηπλιη!ο δῖα ἢϑίοσι αὶ σα ἢ. ΤῊ 
ἴῃ ἴΠ6 σα86 ὈΘίοτο τι8, {πΠ6 ααοίαδιϊοη ἔγοπι {Π18 δποίθης ὈθῸΚ οὗ 
ΒΟΏΡ8 6618 Ἰηοβί ᾿πα ϑρυ ΌΪΥ (ν. 15) τὴ ΡΌΓΟ ῬΓΟΒ6 δηὰ 8 ἢΪ8- 
(οΥἹοΑ] βιαίθπγθπῦ ἦκα {Ππ6 βοὴρ οἵ Μοβο (Εχ. χν.), βοὴ ἴῃ τ. 
19 [88 ἃ ΡΏΓΟΙΥ ἰβίου!οα] ἰοστηϊηιίοη.2 Βαϊ 11 νου] ΠΟΥ  ἾΥ 
Ποῦ ΟΟΟῸΓ ἴ0 ΔΠΥ͂ Ο116 [0 ᾿πΐδν “ΠῚ {Π18. {πᾶῦ ΘΥΘΥΎ ροΘΙο 4] οχ- 

1 Τῃ ΘΥΘΥΎ ΘΟΙΏΠΙ ΘΠ ΔΓῪ δπᾶ ὑγοδϑίϊβα οα {18 δ 07 6οὲ βἴποο αϑὲμ8, ν᾽ 9 
τοδα {πὶ Μαϊπιοπὶδ8 (Μοτὸ Νόνοοῖ. 1Ϊ. 86) γοραγάϑά [Π6 Ῥϑββαρθ 88 

[108] δηὰ ἱπιαρίπαίνα ; θαΐ ἴῃ ἐμ6 ἐγδηβ᾽ δίΐοη οὗ ἴη6 Μογθ Νονοοῖ., 
ΡΟὈ] θμοα Ὀγ Βιαίον (Βαβὶ]. 1629) πὸ πὰ ποιπιίηρ οὗ [Π6 Κιπά. [ὶ 
ΤΛΘΓΙΥ͂ οοπίδΐπβ (Ρ. 292) ἃ ῥβου δ γ Ἔχ] δηδίϊοη οὗ ΣΤ 105 Υ- 18, 

ΜΓ ΟΝ τγγο 8}}8}] Γ ο ἰ0 ῬΓΘΒΘΏΑΪΥ. 
2 ΤΙ δηΔΙΟΡΥ ΒΕΓΝΘΒ 4180 10 οοπῆγπι {Π6 ονἹάθηοο δα ἀπο δῦονα, ἰο 

Ῥγονα ἐπα ν. 18 ἐοσπιοὰ ρατὶ οὗ {Ππ6 αυοίαιοη ἔγοπι ἐπ6 ὅρρλεν λαψγα- 
5γα;. 
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ῬΓαβδίοῃ δηὰ ἤρατο ἴῃ {18 βοὴν οὗἨὨ Μοβοβ τυυϑὺ 6 πὐάἀογβίους 
ΠΠΠΟΓΆΠῪ ΟΥ ᾿πέογργοῖθα 88 Ὠϊδίοσιοαὶ. 10 8 τπμθ, βουγθνθῦ, {πα νν 6 
Ῥ͵Γοοσθβὰ ἴο {π6 ὀχρ᾽απδίίοῃ οὐ 1π6 ραββᾶρθ 1186], 

Υ. 12. ἮΝ ἴππο, ἐλέπ, 18 τλΟσῈ οἰοβοὶν ἀϑβηθα ὈΥ ἡ)) ΓΙΓῚ 3 

“ρῃ [ἢ9 ἄΑΥ οἡ ὙΒΙΟΝ  μονδὴ ἀοἰνεγϑά ἀρ [Π6 Αἰμπουῖτεβ ἴο [88 
ΒΟΏ8 Οὗ 18γ86]. "ἡ ΓῺ ἰο ἀοἴϊυον τῳ, 566 Τοαϊ. 11. 81, 88, ἄς. 
τ ν 8 στθῃάβγθὰ ὈῪ {πὸ Ολαίαἀσθ6 γγηχν ὑ.6. ποὲ Ἰαυάαν!, θὰι 

ἀθοθηίανϊ, 88. 6 ΠΔΥ 869 ἔγοπι Εὗχ. χν. 1, δῃὰ “παρ. ν. 1, ψΒοσὸ 
Δ 185 ἰγδηϑ]αῖθα ἴῃ [Π6 881ὴ6 νᾶΥ. ΤῊ] ἰ8 186 ἈΠΕ ΗΘΤῸΝ 

γΒΙΟἢ τποϑὲ οὔ μα ᾿αῤῥίπίοαϊ ΝΥΙΊΟΥΒ, ἃ5 νν6}} ἃ8 Μήαδίι.5, Ῥαίζαδίϊιιδ, 
8Δηα Ζνιιδῖμδ σῖνθ ἴο ἴη6 ψογά, θθοδαδθ 1ἱ 18 0] ον θα ὈΥ ἃ βοηρ, 
8η6 ἴ[πΠ6 ΗδΌγθννβ ὑγοσα δοουδίοιηθα ἴο 80 ιν» Θγ6 πὶ ἴο ἀθῃοῖθ 

[6 βἰηρίηρ οὗ ἃ βοηρ, Εχ. χν. 1.---.(5}}} ννὲ 86 ποῖ ΡΓΘΡαγθὰ ἴο 
δάορὶ {Π18 Ἔχρ]δηδίίοι, ᾿παϑιλ ἢ ἃ8 «Ψοβαα νοῦ] οογίδί ]Ὺ ποῖ 
βηρ (0 ψογάβ, θὰϊ ΠΊΘΓΕΙΥ Βροδκ ἴδδιη, δἰ ποὰρὶ ΤΠΘῪ σοπΐδ! 
ἃ φῬορίϊοαὶ σηγίμιη. (Ο. α Ζαρίάθ ρσίνεβ [118 ἱπίθγργθίδιοι : 
(65 Οἴἴκδσίηρ ῥγαΐβ ἰο (ὐοά 116 ϑκϑά, ἢ οοηβάθμῃοο, ἐμαῖ 
{Π6 δὰῃ τηὶρμΐ βιδηὰ 811}}, ΤΠαὶ οὗ Οαἰυΐη, 18 Β᾽τλ1] αν, “1 Πᾶν 
πὸ ἀοαυθὶ τΠ80 {Π6 ἢτβὶ οἰδιιβθ, “1Πθῃ « οϑῆια Βράϊα ἴο 6 Ιωοχὰ;᾽ 
ΣΘΙΟΙΒ ἴ0 ἃ ὈΓΔΥΘΙ ΟΥ νον Δ [Π6 Β6Θοοηα, “Βα βα]ἀ ἴῃ {μ6 βίρὰςΐ 
οὗ Ιδγϑο],᾽ ςοπίδ! ῃβ ἃ ργοοῦ οὗ [118 σοηβάθησο, αἴϊοσ μ6 δὰ Ῥθθῃ 
μοασὰ. Ἐὸγ Ὁ ψουἹὰ αν ὕθθη γΓαϑἢ δηα ρχοδβαιηρίμποιιβ ἴο σομ- 
τηδη( [16 5} ἴο βίδηα 811}, νν]οὰδ Πανὶ σθοθνθα ῬοΥΙ, 880}. 
ΗΘ τβογϑίοσθ οοῃβ}18 ἀοά, ἀπὰ ῥγθβθηΐβ Ὠ18 τθαπαβῖ ; δῃὰ ν βθῃ 
ἢ6 Ὧ88 σϑοθῖγθα Δ Δ ΒΥ 6 ὈΟΪΑΙΥῪ αἰΐογϑ [06 οοτημλδηα 10 ἴπὸ 
Β.Π, ὙΥ] 16} ἢθ Κποννβ νν}}} Ὀ6 ρ]θαϑιηρ ἴο οὐ. Βυΐ [8678 18 πὸ 
Ἰτηδοη ἴῃ [6 ρϑβϑαρθ ἴο [Π6 οἴεος 1μ8ὺ δῇἴον «οβϑίυα παὰ 
ΒΡΌ 61} οὐ ργαγϑὰ ἴο {π6 [μογχὰ, [ὸ νναϊἱθα ἔου 8 χραιοϑὲ ἴὸ ὃ 
σταηίοα Ὀαίοσθ 9 δά ἀγθββθά }}8 ὑγογὰβ ἴο 186 δᾷῃ. Μοσθονοσ, ἰἱ 
νοῦ πᾶν Ὀθθη Ορροββὰ ἴο ἴπμ6 παίυτϑ οἵ Ὀθ᾽θυὶηρ ῬΓΑΥΘΙ, [ῸΓ 
ἰπὰ ἴο ραΐϊ οὔ᾽ [Π|ὸὴ ΘΧργαδβίοι οὗ [118 ἀθϑῖγεβ τ} (ἀρὰ Πδα ρσίνϑι 
᾿ΐτὰ ῬΘΥΙ:Β81 00, ΟΥἹ Δα ἀ5β γα ἶπὶ ἰδὲ {πο νου] ὑὸ σγαηῖοδά. 
ὟΥ 6 ςοοϊιάο {πογοίοσο {πᾶὸ 116 ννογὰβ “' Φοβιιὰ βρακα ἴο 186 
Ιμογὰ;,᾽ τοίου ἴοὸ 18 Δ ἀσο88 ἴο {116 8, ἀπά τοραγά {παΐ Δα Γ688 
Δ8 ἴΠ6 υἱίογδποθ οὗ ἃ ἀδβίγσο ἴο ἴμ6 Ἰωμοχσὰ δπὰ Ογϑαῖον οὗ {πὸ βιι. 
νυ ΣΧ, δοίογα ἐδ δν68, ἰ.6..) 'ἴὰ ἴῃ6 φγϑβθῆοφο οὐ ζ8γαεί. 

ΤΉεβ6 ὑγορὰβ 40 ποῖ ΡΓΌΥΘ {μας {116 τηΐγαοὶθ δοῦαα! ἢν ἴοο Κ ῥΪᾶςο, 
88 ἴΠ6 ΔΠΟΠΥΙΊΟΙ8 ΧΊΟΥ ἴῃ (ἰιὸ Εν. Κὦ, Ζοιιαηρ 888, ν. 202, βι0- 
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ῬοΒβ68, δαΐ, αὖ {π6 τηοϑὲ, ΟὨΪῪ δον πδὺ {Π6 νογ8. ψν ῃ]ς ἢ [Ό]]ονν 
γγΘΓῸ δοί Δ ΠΥ ΒρΟΚο ὈΥ «οϑῃυϑ, ΔΠα 816 ποῦ πΊογοΪν ραΐ ἰηΐο ἢῚ8 
του ἢ ὈΥ ἴμ6 ροοὶ.--- Ὡς γογὰ8 ὉΠΘΙΊΒΘΙ 68 ἀΥΘ “( ὅπ, ταῖς δ 
ΟἼΡθοη, δηὰ Μοοη, ἰπ ἐΠπ6 ν8]}]|οῪ οὗ Α]α]οη. 4 ἴοι ὩΔῚ 

ἄοθ8 ποὺ τηϑᾶῃ “Ἔ ϑδέαπαά 8{ϊϊ1, Ὀαὰΐ τσαὶϊξ. ὨΥΛῚ ΠΡΟΓΑΙΠΥ ΠηΘδΠ5 ἴῸ 
δ6 8ϊἰοπί, ἴπ6} ἴο Κρ ομϑβ 861} βι]θηΐ οὐ συϊοί, ἰο ναὶ. ὙΠῸ 

τ Πἀοσηρ “ ἴο βίδηα 501 ΟἿΪΥ τοϑίβ ΠΡῸΠ {1118 ραββαρθ δῃά 1 
58π|). χὶν. 9, Ὧη4 ἐπούθίοσ σδηηοῦ 6 βυδβίδιηθα, [ῸΓ 1π {1160 Ἰα ο 

Ρἶδοθ ΣῊ ΟἾΪΥ 5ρηϊῆθβ “ τοαῖϊ, 11} νναὰ ονογίδκο γου. Τὸ 
Ολμαϊάθε ἃπὰ ϑυγίας ὈοΐΠ δάορίὶ {Π18 στη θυίῃρ.---Γ]6 ΤΌΓΣΤΩΘΓ 

ἰνδηβίδίθβ ἴἃ πΡγ» Οχϑρθϑοΐδ, ΠὩΟΓΆΓΘ ; {Π6 Ἰδιίοῦ 589 ψτπμ 186 

88Π|6 ΙῃΘΔΠΙησ, ΤῊΪΒ 18 α]80 ἴΠ6 σψογὰ ὈΥ ψ ΒΟ [Π6 Θγσῖδο 
ΤΘΠἦοΓΒ ὈΡΓῊ ἴῃ θη. χχῖν. 21.} Πἔ τπθπ ΟΥἽ βρη 68 τυαίέ ; 

186 τγογ8 οὗ Ψοβῃαα πουϑὲ δ 6] Προσα], πὰ 10 11} ΒΘ. ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ 
ἴο σοιῃηρίοῖα ὑμθπὶ ἔγοιη {Π6 βοπίθηςσθ μοὶ [Ό]]ονν8, “6 ἈΠῈ} (Π6 
ῬΘΟΡΪ6 δᾶνα ἀνθηρθα ὑμϑηλβοὶνθϑ ΡΟΙ {Π|61} ΘΏΘΏ1168.) ΑἸΠΟΙΠΘΓ 
φυοϑδίίοη ᾿ὰ8 Ὀ66ὴ αϑιτθὰ ἴῃ {Π|8 ρ]ασθ, νυἱΖ', θη ἀπά ὙΠΘΓΘ 
ἰοθ8 π6 ροθὶ βΈρροβα “οβῆυα ο πάνθ βρόίθῃ [8680 ογὰβ [Ι͂η 
1η6 ορϊπίοῃ οὗ Ο᾽, α {κιρία6, ΟἸονίοσιιδ, ἀμὰ υ. Πωοπσονῖο (Ὁ. 6045), 

10 ψγ88 1ηὴ [86 Θνθῃϊηρ, 8ὺ 88 ἴΠ6 8} νγ88 βοί(1ηρ, δηά δον 16 
ἸΠΟΟῚ δά γίϑοη. ΤΉΘΓΘ νγᾶ5 ΠῸ Προθββιίυ, [ΠΟῪ 88, [Ὁ «“οὈβδιιᾶ 
ἴο ἴ66] δαχίοιβ Ὀϑίοστθ ὑπ θη, ἰθϑὲ 6 βῃου]ά ἢοΐ ἤανθ {Ππη6 ἴο οοΙω- 

ΡὈἰοίθ {Ππ6 πη] ]αιοη οὐ {}|0 ΘΗΘΙΊΥ ; 8η4, Π]ΟΓΘΟν ΟΣ, {Π6 88η 8ηα 
τηοοη ψου]ά ποὶ Ὀοίογα {πῶ τη θ6 Ὀοτ νἱ81016 ἱοροίμοσ, Τὴ 
ἢγβὲ οὗ {Ππ686 γθαβοῃϑ, μούνου, 15 αα16 γον. }} 688, ἀπά {Π6 βοοοπά 
8 ἀἰβργονθά Ὀγ [Π6 τοϊαθίνα ροβιτοπβ οὗ ΟἸθθου δηὰ ΑἼΆ]01.---- 
Μοϑὲ σοτημμοπίδίοσβ 1 Σ ἔγοσῃ 086 νοσ 8, “’ ([Π6 8ῖι1η βίοοά 511}} ἴῃ 
{1|0 πϊάδβὺ οὗ πϑανθη" (ν. 18) {πὶ «ο511ὰ8 ΘΣΡΓΟΒΒΘα ἢΪ8 νυ ϑἢ αἵ 
αἸρϑοι ἴῃ {Π6 πι! ἀ]6 οὗ {86 ἄἀδυ. “ἼΠΘσο ἴπ {Ππ6 Πμραΐ οὗἩ ἐμ 

1 (Ἰοβεμῖνι8 (1868. ἱ. 844) Βαρροτγίβ 86 τπιθδηΐηρ “ ἐο βίαπα 8{111"} Ὁγ 

80 Ατδθῖο 15, ἡ βίοι, μ6 Βα 8, 8 πβϑὰ ἴῃ οοηῇ. 11, ω.5) ἀ6 Βοἷθ ἴῃ 

(0610 βυδβὶβίθηίθ. Πδυΐ {818 δα δπἐπὶ Γοϑίβ ΡΟΣ ἃ πλϊβαπἀογβίδηϊηρ οὗ 

{86 ᾿ψογάβ οὗ Ζ)ειλαγὶ Ἰφανδ! με αὶ ἀ υο ὦ “λλθο3 (λ6 βιιηι δίαπα9 
ἴηι ἐδ πιϊαεί οἵ (ἦ6 λεαυοηδ, ἵ,6. αἱ 18 Φαϊτοϊπαιίπρ ροϊπέ, ποὶ “ἐξ βέδῃβ 

8{1}} :᾿ [ῸΓ 25 ΠΊΘΔΠΒ ΘΟΏΨΘΓΙΪ 860 πῃ σΟ0610 ρυσιηααθ δρὶΐ (801) ; 86 
ΜΠ τοίας Ἰ6Χ. ΔΥϑΌ. 1). 78. 
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Ὀαέε16 ἀϊὰ ΨΦοβῆσα ἤθε] ἐπι ἀββίγα ἐμὲ [ῃ6 βὰπ 8]1ο] ἃ βἰδπά 8.}}} ; 

Ὀγ [π6 ἔΐϊτηθ {πΠαλ ἔη6 τποοῃ 8ποπθ ἢ9 μορβά ἴο τϑβοῖὶ Α͵δίοῃ ἴῃ 

18 Ραγϑυΐ οὔ 6 ἡγίηρ Θῆθηγ. Απα ΒῸμ ἐδπαὶ ρίαοα [88 Ἰῃοοῃ 

ἴθ ποί ἴο ὙΠ Πάγανν Ποὺ Πρ , 1Π1 μ6 πὸ ἸοηρῈῦ βίδπαβ 'π πϑϑὰ οἵ 

:. (ἔνδηρσ. Κίτοποι Ζοϊίζαπρ 1882, ». 1708). ΤᾺ 8 ργεδιρροδέδ, 

Βονγθυοσ, ἐμαὶ [μ6 ποθὴ τγαβ ποὶ Βῃϊπῖπρ δὲ 4}} ἴῃ [Ππ6 μβᾶνθῃβ αἵ 

ἐμ6 {ἶπὴ9 θη Φοϑῆσυδ υἱἱογοά [Π6 ψογάβ. ΕΓ 1 {Π6 δι}ὴ 88 

ϑίδῃαϊηρ δὖ πὶ -ἀαν ἀρονο Οἴθθομ, {π6 πλοομ οου] ποῖ ροϑβι Ὁ] Ὺ 

αν ὈθοΘη νἱβ10]6 αὖ 1ῃ8 βᾶπη6 {τ ἴῃ 1116 ννδὲ οὐ ΒΟ. [ἢ-ὐνδδῖ, 

8Όονθ {π6 νδ]]ον οὐ Α͵]αοθ. Απά βυ0} ἃ Βῃρροβίξϊοπ ἰβ αππαίαγαὶ. 

ΤῊ δά άγοβθ ἰο ἔθ βὰπ δηά ἵποοῃ δ ἴΠ6 βαπιθ {ϊπ|6 ᾿τ}]165 ἰῃιδί 

ὈοΙὴ  γο {Ππ6η ν]810]6 ἰπ 1ἴῃ9 πϑᾶνθῃβ (866 Εναηρ. Καὶ. Ζ. 188, 

Ρ. 204 564). ΕῸΓ 5ίποθ οβισαβ ομθ ννῖβῃ σσου]ὰ δ6 ἰμαΐ {Π6 

ΒΆΠ. τηΐρ]ῦ μοὶ βϑῖ, ἰπ οἵμβοὺ τγογάβ, ἐπᾶΐ [ῃ8 ἀδγ τπαϊραῦ ποῖ οἷοδο 

111 μὸ μαᾷ ϑῃθσοὶυ βυραποα ἷ8 ΘηΘπλΐθ5 ; {Π6 ΟΠΪῪ {π]ηρ {δαὶ 

ἱπάποοα μἷπὶ ἰο δἀάγοϑββ {πΠ6 ᾿Ἰῆοοῃ 80, πηυϑὺ παν Ὀθοη {ΠῸὸ ἴδοὶ 

{μᾶὲ ἢ6 βᾶννγ ξ ἴῃ [ῃ6 ϑθᾶνεῃβ. Τῇ βοίτἰπρ οἵ [86 τποοὸπ οου]ὰ 

Ποῦ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΜΑΥ αἴἴοοι Πἰβ ρύγροβο, διὰ {118 ἰδ ρϑῦμδρϑ ἴῃ 8 γθᾶϑοῃ 
ΨὮΥ (Π6 ροοὶ δῇἴογνγαγὰβ ΟὨΪΥ τηθηξίοπβ [86 81}, ἃπά βρβδᾷβ οἱ 
115 ἀϑαγίπρσ ἰο ρὸ ἄἀονῃ. ΤῊ 18 οοπῆγπιθά, τππογθονοῦ, ὈΥ {π6 

βϑοσταρ 681 ροϑιτοπ οὔ ἐπθ ἔτγο ρ]δοθβ. Τῆα υαἰΐεν οὗ ΑἸδ]οπ 
τησϑὲ οὗ Θουγ86 6 Ἰοοκαά [ὉΣ Βοτῃ  Π ΓΘ πθαΡ «42αἴοη ἰἰ861[. Τ]}}}8 
88 ΟὯ6 οἵὗἨ [Π6 ρ]8665 τὶτ εἶπ [Π6 ἰογτϊίοσυ οὗ {πὸ {τ1ῦ6 οὗ [2 8η 
(οΒδρ. χἰχ. 48), [μαὶ σσοσα δβϑϑιστιθα ἴο {ῃ6 [μον 168 (ΟΠ δρ. ΧΙχ. 28). 

Ἠοδίπδοπ (ἰλι. θ8 5864.) τυῖθ τπ6 ρστοαίθβι μ᾽ β: ὉΠ Ὺ ἸάΘΠΓ 68 

16 σὴ 1[Π6 81π18}} ν᾿] σθ οὗ γαΐο ( 4...) ΜΠ ΙΟἢ 50}}} οχὶβίϑ, δηά 

ΒΌΡΡΟΒ6Β ἐπαΐ 186 γὰ]]6ν οὗ Αὔϑίοῃ. νγὰβ 116 νά Υ̓δαΥ οἡ {Π|6 
ΠΟΙ οὗἁὨ {Ππ|ὸ γ]ὰρ. Βυΐ {Π6γα 15 ποῖ {π6 βάῖπθ στοιπά ἴῸγ ἴΠ6 
ορίῃϊοη, μ᾽ 4 Ὀγ {Π18 βομοΐα ἀπά υ. 7Ζεπσονῖθ, ὑπαὶ ἤθη «[οβῆτια 

τἰίογθα 8 σα ταίθα τνογάβ, ῃ6 δά σγϑδοῃθα βοπὶθ ροϊπξ ΠΘᾺΡ 
ὌΡΡΟΣ ΒΘΙἢΠ-Ποσοπ ἰπ ἢἶβ ρυγβαϊ! οὗὨἁ [86 Θῃθιαγ, ἀπά 80 ἰοοκοϑε 
Ρδοκ ἰοναγάβ ΟἼρθομ δηά ἔουνασὰβ δοίοβϑ [18 ᾿πΔρηϊδοθηΐ 
νΆ]]ογ. ΕῸν 18 1Π6 δὰ νγαὰβ ἀῦονθ ΕἸθθοι, δπὰ «“οβῆυδ ἰδ ᾿ξ 
βϑῃῖπα ἢΐτὰ  Ἐ1]8ὲ πὸ γὰ8 ρυχϑυΐηρ [86 ΘΠΘΙΩΥ ἴῃ {πεῖν Ηρ ἰὸ 
[π6 νγϑϑὲ οὐ βουίἢ-νγοδῖ, 1Π6 τηοοη σου] ΒαγάΪγ ἢᾶγα θθθη ἴῃ 
ἔτοηΐ οὗἩ Εἷτπὰ αῦονθ {Π6 νδί]θὺ οἵ Α͵αίοῃ. [{ “οβίιαδ γθα}]}ν 8ανν 
Ὀοΐἢ ([Π6 βὰπ δπὰ τηοόομ ἤθη [16 ἀ 6] νογθα ἐΠ}18 ΠιΘΙ ΟΥΆ0]6 δά- 
ἄγαβ8, 10 τηυβὶ ἤᾶνθ Ὀθοπ ἰη {Ππ6 ΘΑΥΪΥ ρατὲ οὗ {πῸ ἄαγν, ἀπά ἀυπτίηρ 
{π6 δηρασοιλοηὶ Ὀοίογε ΟἼθθοι 861; ἴον {θη (6 8ϑὰη ταϊρ]ι 
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Πᾶνα θθθῃ υἱβι 8 οα ἐπ6 θαβί οὐ βουϊῃ-θαϑὲ οὗ αἴθϑοι, δηθὰ τῃ6 
ΤΏΟΟῚ ἴῃ [ἢ βου!) -υγοϑί, αὔονθ {π6 νου οὔ Α]αϊοῃ, 88 ὁ σψου]ά 
{πθῃ Ὀ6 ἀρουΐ ἰο βεί. 
ὙΠ αι ΓΠΘῈ ἰδ τΠ6 τηθϑπϊηρ οὗ οβϑῃιδ᾽5 νογῆβ, “" ὅαῃ, νγαὶῦ οἱ 

αἼθθου, δηὰ Μοοη, ἴῃ ἐμ νδ]]οὺ οἵ ΑἼδίοῃ, 1] 19 ρθορὶβ αυθηρθ 
Ἐπ ιβοῖγαβ οἡ {ΠΟΙ Θμθταῖ65 "ἢ «οβῃπ8 681} ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΠᾶΥΘ 
Ἰπίοπάρα Ὀγ [18 ἰο Ἔχργθβθ ἐμθ νυ ἰδῇ ἐπὶ αοα ψου]ά ψοσκ ἃ 
ΤΆΪΓΔΟ]6 ὈΥ ἢἷ5 οπχῃϊροΐθμοθ, δηα τη8 8 {86 β} δῃὰ τηοοῃ βίδηά 
5111}; δ᾽ 1ῃ6 τηοϑὲ [8 οδῃ ΟΠΪΥ παν Ὀθθη δηχίουβ 1μδὲ 1ῃ6 ϑῃ 
Δα τηοοη Βῃου]ά ποί 8εὲ 1}} 1βγ8θ] μδὰ θηθγοὶυ ἀοίδαιθα ἢΪβ 
ΘΠΘΠ11685. Απηά, ἐπογοίογθ, τ Βθη {Π|| ροοῖῦ Δηποῦης68 ἴῃ {86 [0]- 
Ἰοννὶηρ ττογά8 186 [ΑἸ] πηοηΐ οὔ Παὶ ἀοβῖγο, “δηὰ {ῃ9 δὰπ ναϊξοα δηἀ 
{Π6 πιοοῃ βἰοοά 5:1}} {1}1 [16 ρϑορὶθ παά ἀνβηρθὰ {πϑιλβοῖγαβ προα 
ΠΟΙΣ Θηθηη 68 (ν. 18); ἢ6 18 ΟἹΪΥ βαγίηρ [μα΄ (οά Ποατκοποά 
ἴο «βῆ 5 ὈΓΆΥΘΓ, δπὰ σαν ἴπ6 Ιβγδο 168 ἃ σοιῃρ]οίθ ΥὙἹΟ ΟΥΥ͂ 
ΟΥ̓́ΘΣ {Π|6ῚΓ ΘΉΘΙΏ168 θαίοσα {π6 βούτπρ οὗ {π6 διῃ δῃα τηοοῃ, ψ1}- 
ουΐ ᾿ἰπἰοπάϊηρ' ἰο αϑῆστη (Παὺ [Π6 βπ ἀῃ ἃ τηοοῃ τη γδου οὐ ΒΥ βίοοά 
5.11, ὙΤΏΘΓΘ ἤν Ὀ66Π 8οῖη6, ΠΟΊΤΘΥΘΙ, 0 πᾶν Βρροδοα {Π18 

τηϑδηΐηρ ἴο Ὀ6 ΟἰΘΑΥΪΎ Θχρτγοββοθά ἴῃ {Π6 1αβὲ ἔνο οἰδυβ8θ8 οὗ [86 

181}: νϑσῦϑα ; “ἐ δῃὰ (ῃ6 81.π βἰοοά 5{}}} ἴῃ {Π6 τηϊάβὲ οὗ ῃθανϑῃ, δηὰ 

μαβίοά ποῖ ἴο ρὸ ἄονγῃ δρουῦ ἃ 016 ἀαγ." αὶ {Π|688 γΘ.Β68 ἴῃ 

ΜΒ οἢ [η6 ροϑῖ ἀββοῦῖθαβ ἴῃ ἢ18 οὐ ΨΟχὰδβ [Π6 δοσοΙρ]]8ῃπηοπὶ 

οὗ οβιιαδβ τ 5865, ἰθδὰ ἰο [16 ὙΘΥῪ Ορροϑὶῦθ οοπο βίου. Τδ6 

ΘΧργοβϑίομ “Ϊς βίοοά 8.11}, 18 θχρ αἰποά ὈΥ 188 οοστεβροπάϊησ 
ΜΟΓ8 ἰπ [ῃ6 ρ4Γ4}]8] οἰαιιβ6, “ 1ἰ μαβϑίθπθα ποῖ ἴὸ ρῸ ἀόνῃ ; δηά 
1 ΔῊ οπ6 ΜΟΥ ᾿ποΠπρὰ ἴοὸ ἴα Κθ {818 ᾿Π γα Π]Ὺ δηὰ ἰΔῪ βίγ688 ἼΡΟΠ 

1, 16 που] ᾿πάϊσαϊθ ποῦ ἃ σοῃρ]οίο σθβϑβαίοῃ οὗ τηοίϊοη, Ὀὰΐ ἃ 

τοίαγάαδίϊοη οὗ {Π|Δ 8. π᾿ 8 σοῦγ86, ἃ βίοννου. τηονθιηθηῦ. Απά {8]8 

[8 ἰγοδάν θβθὴ Ὀσουρηῦ ἐογσσασὰ Ὀγ Κ. Ζουὶ δόη αόγβϑοη δπὰ 

Μοδε ὅόι Ναολπιαη.--ΤῊΘ ἀθϑθποθ οὗ {π6 ἀγτΙοἷθ ἤοτὰ γΤγ ἀπά 

"ἡᾺ ἰδ ἴο ΒΘ Ἔχρίαἱπρά ἔγοτῃ [Π6 ροβίϊοαὶ βίγ]6 ἴῃ ἢ ]οἢ ἔμι6 τνῃ0 16 ἰ8 

στο ; [86 οπιϊβϑίοη οὐ ἴπ6 αγίϊο]θ βεὶῃν ἔγθαΌΘΠΕΥ 4]]ονν80]9 

ἴῃ Ρορίσυ, ΒΘΓΘ ἰῦ σου] ποῖ Ὀ6 ἰοίδ ουἱ ἴῃ ῥγόβα (566 δισαία 

Το ῦσΡ. ὃ 299 Ὁ.) [ΙῈ 18 ονϊάθῃΐς αὖ ὁποθ ὑπαὶ "45 στ ίδυβ ἴο {Π6 

ῬΘΟΡΪδ6 οἵ ἴβγαοὶ, ἴῃ {Π:6 ΒΆ12Θ ἸΏΔΉΠΘΙ ἃ8 "ἡ5-ἰ95 ἰπ ομδρ. 11}. 17; 

ἐΠπΠΟΌΡἪ βοπιθ οὗ [π6 Θ81}16 Θοτηϊηθηΐδίοῦβ παν πηἸδἰ πίγργοίϑα 10. 

--ΟὟ ΣΙ Ὁ᾽..9 εἶτοα ἀΐθπι ἱπίορταιμ. Οἰογίσιδ ἢὰΒ ταπάθγθαά 11 

ἸΠΟΟΥΥΘΟΙΥ “ἦν ἤθη [Π6 ἀαγ ᾿δα ραββθὰ ; ἴον ΠΟΣᾺ τον (μον. 
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χχν. 80) ἀο68 ποῦ τηθᾶπ “8 Ὑϑὰ} ρΌΠ6," δυΐ “44 ψἢο]6 γϑδγ." 
Μαϊπιοπῖάθ8 (οτο Νανοοῦ 11. 86) ρίνοϑ {Π18 ὀχρ]δηδίίοη, “ [Π6 
στοαίοβι 8η4 Ἰοηροβὲ ἀὰγ,᾽ δαάϊηρ {πΠδὶ “΄ 1ζ 18 85 16 1ῃ6 Ὑτι τεῦ Πδά 
8814, ἰῃαὲ ἴο {πΠ086 'ἴὰ (Ἰῦθου {μᾶὶ ἀΔΥ τγδ8 ᾿ἶκὸ ἃ ὙΘΥῪ Ἰοπρ ἀΔΥ 
ἴῃ βιπητηθ νῦν." Ζοϑοπην δ᾽" ἀρσαὶῃ ΒΌΡΡΟΒΟ8Β ὩΣ Ὁ ἴο 6 8λῃ 
Θ᾿] ρος] σοτηραγίβοῃ, ἀπ (πὲ {Π6 σοτηρίθίθ βθηΐθηοθ τνουἹὰ θ6 
“(88 18 [Π6 6886 ἴῃ ἃ ρογίδοϊ δηα δηΐτο ἀδγ." ΤῊΪΒ 18 80 (ἌΓ ἴῃ 
ΠΑΥΤΩΟΠΥ͂ 11 (Π6 ἀδᾶρ οὗ [Π6 ἰδηρααρο, ἐμαὶ ἰμ 15. ἰχ ὃ [ὉΓ 
ΘΣΧΔΙΊΡΪΘ, γτὸ Ὁ 18 Θααϊναίθηΐ ἴο “΄ ἃ8 1ὅ ἢδρρϑηῃβα ἴῃ {116 ἀν 

οἵ Μίάϊαη." [Ιπ ἰδ οαϑ6 Ὀθίογθ 8, Βουγθυασ, ΒΆΘΝ 8ῃ οχρ δπδᾶ- 
Ὠοῃ που] ἃ 6 ἀππαΐαγαϊ, ΣΓ Ὁ ὉἽ. ἀο068 ποῖ τϑδ]]γ ΒΙ ΡΠ Υ 
ΟἸΠΟΡ ἃ 1019 ἀΑΥ͂ ΟΥ̓ 16 Ἰοηροδβὲ ἄδυ. Α} ἐμαὶ ΘΔ Ὁ» οδῃ 
ΙΏΘΔηῃ 18, “' ΠΘΑΙΪΥ͂ ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘΎΠΘΙΟ δῦουξ ἃ ὙΠοΪΘ ἀδγ ;" 8πὰ ἰ}6 
᾿Π ογα] τοηαοσίηρ οὔ ἴΠ6 Ὑ8 016 οἶαιβθ νου {πογθίοσθ ὃ6, ὅς [Π6 
δ. ἀϊὰ ποΐ Παβίθῃ ἰο ρὸ ἀοτη (ἀο]αγθα 118 βϑι Πρ) ΤῸΓ ΠΟΑΙΙΥ ἃ 
8016 ἀΑν,᾽ ὑ.6. 11 τοιηδὶ θά πὶ [Π6 ΒΚῪ ΠΘΑΥΪΥ ἃ ὙγΠ0]6 ἀδγΥ ΟΠ ροΥ. 
ΤῊ18 ΠΟ ΓᾺ] Ἔχρ δηδίϊοη οὗ {Π6 τυοσ8, Ποῦγανοσ, 18. οὶ ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ͂ 
ΤοαυϊγΘα οἰ. ὈΥ [16 σοηΐοχὶ Δ οἶ ργθοθάθβ {Π6Π|, ΟΥὁ ὈΥ ῃδὲ 
ΜΓ ΠΙΟΝ [Ὁ]]ον8. (ν. 14). πῃ 1ῃ6 14{}Π| νϑῦβα {86 ροϑὲ 8408, “ δηὰ 
1 νγὰ8 ποῖ {Π|κὸ {18 ἀδγ, δἰ ΠῸΥ ὈΘΙΌΓΘ ἰδ ΟΥ̓ δέου 11, 1.6. {ΠΕ ΓΘ νγἃ8 
ΠΟ ΟἴΠΕΡ ἀδΥ θαιδὶ ἰο 1{ οἰἴΠῸΣ Ὀθίοσθ οὐ βίποθ. Βαΐ 1 18 ποῖ 
ΌὈΥ ΔῺΥ ΤῊΘΆΠ8 ΟἶΘαΥ ὑπαὶ 6 τη68η8 ὈΥ 1818, {παι [Π6 ἀδΥ σϑα]]ν 
Ἰαβίθα Ἰοηρον {Πππᾶῃ 8ΔηΥ οἴποσ. ΕῸΣ [86 ὑμϊησ ψ  ΙΟἢ ΘΒ ΘΗ͂Υ αΪ5- 
ΠΏ συ 8ῃ66 [Π|19 ἄδγ ΠῸτα 81} Οὔ ΠΟ ΓΒ τνα8, “Κ [ἢ δῇ  Θῆονδῃ μϑαυκϑηρα 
τηίο ἴΠ6 γοῖςα οὗ ἃ τηϑῃ ; 1.6.7 {παΐ ἴῃ σοι] Δ ης6 τυ {Π6 τυ ]8ἢ 
οὗ 9οβῆμπα δὲ ἀϊά ποί δ]ονν {16 ἀδΥ ἴο δῃα, 1}}} ἢ9 δὰ ἀνθηρθα 
ΒΙΠ1861 ἀροη δὲ8 ΘῃΘΠ1168, “ θθοδαβ6 «ο᾽ιονδῇ ἰοαρὶῦ ἴον [βγδο].᾽ 

1 ΤΏ τοηάογηρ οὔἴπο γωίσαίε ἀπαουδίοα]ν 18 ποη αὶ δηΐθα ἢ6ο ροβίθδ 
ἰδπὶ ἰοηφα ἀϊ68, Ὀαΐ {πο γΘ '8 Ὠου π᾿ ἀμβηνθτιηρ (0 ἔοησα ἴῃ ἰῃ6 Ηοῦτγονν 
ἰοχί, δὰ 10 σᾶπ ΟἸΪΥ ὍΘ ππάἀογβίοοα 88 Ἰπϑαπὶπηρ {πἰἴ8, ἰδ [86 Ῥγθοθαϊηρ 
ὙΓΟΤΒ ηιεδέ πεοοδϑαγῖϊψ πιθδῃ (πὲ (π6 κὰπ δηα τηοοη βἰοοα 811}}1.0. ὅβοϊῃὴθ 
οὗ (Π6 ΘΑγ θυ ΘΧροβίουβ ἯδΟ ἰο0}κ {Π]18 ἴῸΓ ρταπίθα, πα 8180 δι᾽ γα ]ν 
ΒΙΡΡογίβα ὁ ὃγ γν. 14, ἐπάθαγουγθα ἴο θβϑίβ Ὁ 8} δὴ δηδΙορῪ ὑδίνθθη 
ἴΠ0 ἰοχὶ, δῃὰ ἴ8. χχχυ . 8, οὐ 2 Κίηρβ χχ. 11, θη ἔΠ6Υ βυρροβοὰ 
(μα. ἐπ βιδάουν υγϑπὺ Ὀδοὶς ὁπ {π6 ἀϊαὶ οὗ ΑἾἶναζ οπ δοοουπί οἵ ἃ οοττθβ- 
Ροπᾶϊπρ' τοίτορτδάθ τηονοπιθηῖ οὗὨ {86 δὰ ἴον ἰθη ἀοβγοοδ, δηα ὑπ αὺ [Π6 
ἀδγ πιυβέ ἐμογθίοσο ἤν ὈΘΟΟΙΩΘ ΒῸ της ἢ ἰοηροῦ (866 δ εὶεν ἀυδῖα νοχ. 
Ρ. 380 86ᾳ.).---ΠἾ 15. ΒοΤΟσΟΓ Δρρδαγοπὶ ἔγοῃ Εἰχ. χ. 14, 2 Κίπρβ συ. 
ὅ, δῃᾷ χχὶϊ!. 25, ἰμδὲ (πΠ6 νγογὰβ “16 ΓΘ τν88 ποῦ {1 1 οἰϊποῦ ὈΘΙΌΓΟ 
ΟΥ δἤογν δγῆβ," σδῃποῦ 6 ἀτροῦ ἴῃ βαρροτί οἵ (118 νοῦ, (366 ΤΥ 
ΠΟΙ ΘΏ ΤΥ οἡ (6 ΒοοΪκβ οὗ Κίπρβ, Ρ. 517). 



206 Ὁ. ΤΗΕ δ80Ν ΒΤΑΝῸ 571111, ἢ 

1 νὸ μαὰ Ὀθίοσ τ. βίμιρ]6 ῥγοβ8 οὐ {π6 ψοτ8 οὗ {Π6 λίϑέογίαπ 
᾿ πλβο ] [, γα Βμ οι] ἃ νι πουΐ [Π6 Ἰοαϑὲ Ὠοβιίδίοη δά ἐΠδὲ ἴΠ6 ἀδΥ 
τα 8 ΠΛΓΔΟΙΪ]Ο 8] Υ ΘΠ σΊΠΘηΘα 1 ΘΟὨΒΘ]ΌΘΠΟΘ οὗ ἃ ἀθαὺ ἴῃ [86 
σΟΌΪΒ6 δηά βοίζϊηρ οὗ [π6 ϑὰῃ. Βαῖ νν. 18 ἀπά 14 σοηίϊαίη τ ΓΟΪν 
8Π 81201Πσδίϊοη ΟΥ ρορίϊοα] Θχρδηβίοη οὗ [86 νου 8 γα ]]ν αἰογοα 
ὃν “2 βιιυδ ἴῃ ἴπ6 ᾿θαΐ οὗ ἴα σομπὴηϊοξ : ““ὅ.ι, νναἱΐ : 
11} 156. ῬΘΟρ]8 ᾿'ᾶνα ἀνθηρὰ ὑμπϑιηβθ γθθ ΠΡΟ [ΠΟΙΡ ΘΠΘΙΏΪΘΒ ;᾽ 
8Π6 ψ6 Βιιου ὰ ὑπο γ οσο ΘΒ ΕΙ ΓΘ ονθυίοοῖ [ἢ 6 Θββθηῦ 8} παΐαχα οὗ 
ΡΟΘΙΓΥ, [ἢ γγο δα πουθά οἹοβοὶυ ἴο {Π6 ψοσὰ8 οὗ {π6 ροθϑῖ, δηὰ 80 
πηἀογβίοοα Πθῖὰ (0 τηϑδῃ ἔμπας [86 ἀΑΥ ννὰ8 ΠΊ ΓΘου] οὐδ Υ ῥτὸ- 
Ἰοηροα Ὀοοδυβα {Π6 Βι1 5ἰοοα 511}. ἴῃ ἴδοι 10 νου ὈΘΙΓΑΥ ἃΠ 
αἰίοΣ ΠΑ Ὀ] ΠΠΥ̓ τὸ ΘηἕΟΓ ἱπῖο [Π6 8ρίτγι οὗ Ροθίσυ οὐ οὗ ἤσυγαῖγο 
τ Πρ, ἴο σοπίπαθ ἰο Γοργὰ {116 ψγογάβ οὗ “οβϑιθα, “ ὅαη, νναῖϊ 
αἱ Οσἱθοου, δπὰ Μοοη, ἴῃ {Π6 νδ] ον οἵ Α͵αϊίοῃ," δἰ} γ 88 ἃ οοπι- 
τηδηα (0 {Π6 8} Πα ΠΊΟΟΠ, ΟΥ̓ ἃ8 ἃ ᾿ΓΑΥΘΓ πα (Δοα Μοι]α σδιι88 
[θὰ ἴο βίδα 8.1}.} ὙΒ θη [βαϊδἢ ργαγϑά ἴοὸ (Ἰὸ μοσὰ ἴῃ [86 
ἤδη οὗ "5 ρϑθορὶθ, “" Οἢ {παΐ ἴποὰ σψουϊάοβί τη 86 μθᾶνθῃ8β 
δηἀ οοπηο ἀονη, ὑπαὶ {Π6 τηουπίδίἢβ τὶσῃς ἤονγν ἀονγῃ δ (ἢν 
ΡΓΘΒΘηΟΘ,7 ἄο. (18. χ|. 19); ΟΥἹὙ ψβθη αν βίηρβ, “' [ἢ ΤΥ 
Αἰβίγβββ 1 οδ δὰ ἀροὴ ἴπ0 1μογὰ, . . . . δ ΠΘΑΓα ΤΩΥ νοΐοθ 
ουΐ οὗ ἢ]8 ἔθη 16, . . . . Π6 μονα {Π6 θᾶνθῃβ 4150 δηά 
σὴ ἀοση, . . . . δὲ βρηΐ ἴοῃ αῦονθ δπὰ ἴοοκ τηθ, ἢ8 
ἀγονν τη6 ουΐ οὗ ΠΙΔΏΥ νναίουβ᾽ (5. χνῇ!. 7---17); ψ ]οὸ 18. {Π6Γ6 
ὙΠῸ ΘΥῸΣ {18 οὗ υπάἀογβίδηάίηρ ὑΠ6]Γ ὑγοσ 8. 1 ΠΠΘΥΑ ΠΥ, ἃ8. ἀθ- 
ποίηρ 8η δοῖπ 8] τοπάϊῃσ οὗ 16 ἤθᾶνθῃβ, Οὐ ἃ ἀδδῖγε {αὶ αοἀ 
νοῦ] ἃ δοίαδ!]ν ἀοϑοθηα ἔγοση ἄθάνθη δηά βέγοίο οαὐ 15 Βαῃά 
ἴο ἄγτανν αν! ουὐ οὗ [πΠ6 ψαίου ὁ [παουρίοα]ν ἴμ6 Ιάθα οὗ ἃ 
ἔδαγ[α] βίουτῃ δοσοιῃρδηϊθα ὃν οαυἐμαθαϊΘ ἢ 88 {ΓΗ ΙΒΗ64 τηδίουί }8 
ἴογ ἴπΠ6 ἱπηᾶρΈΤΥ οὗὨ {π6 οἱσηίθαπίῃ Βα]πὶ; Ὀὰΐ ᾿ὑ 18 88 οἶθαῦ ἃ8 
ἀΑΥ ὑπαὶ {116 βισκιησ ἤραγοθ, ΜΒΙΟΠ ἰδ οομίαὶη8,. ἄγ ποῖ ἢ} 
ΘΧΡΙ αἰποά ὈΥ γοίογεϊησ [πθηὶ ἴο δῇ θαυ μαυδια ἀπά βίοσιῃ., Απά 
80 ἀρδαῖη, θη ἸΘΡοΥΔ ἢ 5ἰπρ8, “ πον ΤΟπρἢΐ ΠΠῸΠπιὶ ἤθᾶνθῃ, {Π6 
β[δ 8 ἰῇ {Π6ῚΓ ΘΟΌΓΒ68 ἔουρΐ ἀραϊηβὲ ϑ΄βογα" ( πάρ. ν. 20); {ποῚῸ 
αν σου ΠΥ ὈΘΘῃ 8ΒοΠ16 ὙΠῸ πᾶν οπἀθανουγοα ἴο οχρίδϊῃ ἢθσ 

1 Βιιάάειι8, ἱπάθοά, οὔϑαγνθθ, “" ψνῆο οουὰ ρογβαδάθ ἢἾπι86}7 τὶὶϊῃουὶ 
ΤΆΒΒΏΘΒΒ ὑπαὶ 800 ἢ) ἃ ΘΟΙΠΙΙΤΩΔΠΑ͂ΘΓ ΒΡΟΚΘ ροθίϊοα! ν ἰὰ {π6 Ποαὶ οὗ (86 
Ὀαίε16 δηὰ σβθη Ὀατηΐηρ Στ 8 ἀθβῖτα ἰο ραγβαθ {π6 ἴοθ Ῥ'" (δι. ϑοοὶϊ. 
ἱ. 662). Βαϊ ἱπ (818 ἮΘ βϑαπιοθ (μὲ (Π6 ββογϑὰ νυ 6, ἐ.6..) {π6 δαϊμοτ 
οὗ {π18 θΟΟΚ, τορογίϑ [ἢ ψγόογ8 οὗἉ Ψοβῃπδ 88 Ἀ δἰ βίογίδη, δπα ον θυ] οὶ 
{Π|6 ἔδοί ἐμδὲ Π6Υ δζὸ οορὶοα ἴτοπῃ (6 ρορίϊοδὶ " ΒοΟΚ οὗ ἐμ Ψυ91.᾿" 
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ΓΒ ἰιἰβίοσι δ! γ, πὰ Βαρροβα {Π|ᾶΐ {Π|6 δἰ .8 δοϊ! γ οοηίοπάθα 
ἀραϊηδβί 5΄86 γα, “" ΟΥ̓ Θοῃοοδ] πη ΓΠποπηβοῖνθβθ, δηα αϑ ἐξ τσοῦ 6 ὙΠῈ- 
ἀγασίηρσ ὑΠποὶν ΠρΡὨ ; 1.6.) ἤθη πίρῃϊ σατηθ οἡ [6 ἤϑᾶυθῃ 8 ὙΓΘΙΘ 
οὐβουγοα, δπὰ μ5 {16 ιυρτεϊνο δὰ ποῖ ονθὴ ἴπθ δανδηΐαρθ οὗ 
{πῸ βία]! ρῃν" (ἔναηρσ. Κὶ. Ζ. 1888, Ρ. 195 864ᾳ.)ὃ. Βαϊ ἴο σἤδηρθ 
ἴ6 Ὡρμιηρσ οὗ {Π6 βίατβ ἰπῖο 8 σομοθαὶ πηθηΐ δηα Δρραγοηὶ τ11}- 
ἄτγανγαὶ οὗ {πο ῖγν Τρ ὶ 15 ΒΌΘἢ δῃ πππαΐαγαὶ ρουνογβίοη οὔ ἢ 6 οσα8, 
(Πα Ἰηβίοδα οὗ ἤιγη βηϊηρ 8ῃ ἀΥρατηθηΐ ἀραϊηδὶ ἴπΠ6 Πργαϊνθ 
ἱη ογργοίδιοη οὗ {π6 νϑύβοϑ Ὀθίοσθ 8, ποὺ ἀθοϊθαν σοπῆγπι 1. 
Τἢ6 τιοϑὲ ἱπιρογίδηϊξ ρϑβϑᾶρθ ἴῃ γοἰαϊοῃ ἴο {π18 βυρ]οοὶ 18 Ηδ- 
ὈΑΚΚακ κἱ. 11, ΘΓ [Π6 ΤΩΔ]ΟΥΥ οἵἩ σοπηπηθηΐαϊοῦβ, ἰονσῃ ἴο [ἢ 6 
Ἰαίθϑὶ {ἰπη68 (866 ἔν. Κὶ, Ζ. 1888, ρ. 190, δὰ ὐπὶγ ΑἸείοβι]. 
Θιαά, 1. Ρ. 81 864.}») τοπἀο Γ᾽ [Π6 ἡγΟΤα 8 ΒΝ τ πὸ υἱῷ ἐβᾷῃ 

ἀηἃ πιοοη βίοοά 5|1}} ἰῃ μοῖρ ΠΑ Ια οπ, 1.6. ἴῃ [}6 8 Υ, "858 
Τοραγαὰ (Πθπὶ δἃ8 ἃ αἶγαςοΐ σοι δίῃ οὗ ἴΠ6 δος {πᾶὶ {Π6 8η 
ΤΩΙΪΓΔΟῸΪΟΙ ΒΥ βίοοα 5{1}} αἱ (ἱθθοθ. Βυΐ ΠῸμ τ μδὶ γα Κπον οὗ 
ἴπ6 Ηδῦτον ἰαπσύαρα δ ἴῃ ργθβθηΐ ἀν, ΠΟ ΟΠ6 αὖ 4}] δεαπαϊηιοά 
ὙΠ 10 Ψ}1}} σοαῦΐγα {πᾶ τνο Βῃου ἃ βῆον {παὶ 50 ἢ ἃ γα ηβ] θη 
8. ποὶ ργαη)ΠΊ Δ. 08}}ν οογτοοῖ, ΤΠ6 ΠΠογαὶ πηοαπΐηρν 18: “ βυη 
Δα ΤΟ ἢᾶνα δηΐοσγοα ἱπῖο ποῖ δαδὶϊαϊοη :᾿ ἀπ ἤθποα ἐπ 

ΘΧργοβϑίοη ἀθποίθβ ποῦ ὀνθῃ {πον δοίι] βοιπρ, Ὀαΐ ἃ ἀλγΚοη 
οὗ [π16 βὰῃ πὰ τῇοοῃ ΓΟΒΘΠ Πρ ὙΠῸ] βοζζίησ,. “Ενρῃ 1 
τῦο οου]4 θα Δ Κοη 88 δαυίϊνδ!οπὶ (0 ἴον (ἐπ ἐλε ᾿δαυθη8), γεῖ 
1Π6 ἢΙΒ[οΟΥΟΆ] τοΐδσοποθ οὐὁἨ {}]18 νϑσβα ἴο [16 βίαπάϊησ οἵ {π6 βᾷῃ 
δηά τηοοῃ δ ἴῃ6 βίσοιρ ψογὰ οὗ (ἢ υἱἱογοα Ὀγν Ποβῃπᾶ (7 05}... χ.), 
ΜΠ Οἢ ΠΘΑΥΪΥ 411] [Π6 ΘΑ. ΘΓ σοτητηθηίαίογβ Ποι ἴῃ6 Τάαγσιηι ἴο 
Ποναδν' πὰ Θδιομαοἶ αν οπαἀθανουγοά ἴο ϑϑί Ὁ] 15}, τοῦ] δ6 ἀ15- 
Ῥιονθὰ ὈΥ {Π6 ρστδιητηδίολ! ν Ἰησογγοοὶ δηἀ ΤΘΔ]}Υ ἰγ]ν14] ἀτρὰ- 
τηθηἴ8 ὈΥ ὙΠΙΟΝ ἉΠΘῪ πᾶν ὑγῖθα ἴο βῆονν [Π86 οἷοββ σοπποχίοη 
Ὀοΐνοθη ν. 1] ἃ δῃα 11 Ὁ. Τ]ια ἀποίθηϊξ τηΐγϑοὶα πὰ [6 σψοσὰ 8 
οἵ ΟἿΌΣ δυῖμον (ΗΠ ὔα Κι Κ) ἃσὸ ἴῃ αἰχθοὺ δ ἘΠ 6518 ἴο Θδ ἢ ΟἹ] 6 Γ᾽ 
(Βοϊζβοῖ ᾿π Ἰοοο). Τππ8 ᾿πβίθδα οὗ ργονϊηρ {ΠπῪῪὸῶ ΟΥ̓ γΘΥΒ68 
οοπίδίη ἴπ6 ἀοβοῦϊρίομ οὗ ἃ τηΐγδοϊθ, 1Π18 ραδβαρὸ (ΗδΌ. 11]. 11) 
ΓΠΒΠ68 ον] ἄθηςσα οὗ ἰΠ6 σοπίγαγγ ΕῸΣ 16 ὈΥ ἴΠ6 δηΐγδηςθ οὗ 

ἱ Ὗγο 60 ποῖ τηροὶ τπῖ ἢ ἃ 81}5}6 γοίϑυθησο (0 ἰΐθ86 γϑῦβϑδ οὗ (86 ὈθῸΚ 
οὗ Φοβῆυδ ἴῃ δΔηΥ ραᾶσὶ οὗ δ Ο]ὰ οὐ Νονν Τοβίαπιθηῦ, νν ὮΘΓΘΔ8 1 {πον 
ΤΟΔΠ1ν τοϊαο (86 ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ οὗ 80 ΘΧ(ΓΒΔΟΓΙΠΑΓΥ ἃ ΤΩΊΓΔΟΪ6, ἰπ ἕδος οὗ {116 
ΟὨΪΥ οπθ οὗ [ἰΐ8 Κἰπά, γα οογίδι ΠΥ βῃουϊἀ ἤᾶνα οχρθοϊοα ἰο Ὧο 80. 
οπὶς ἄορ, 1 18 ἔστιθ, πα βο ἢ ἃ Γείθγθποθ ἰπ [8. χχυ]. 21 ; Ὀὰΐ ὄνθῃ 
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{ἢθ δ} 8ηἀ πιοοη ἰηΐο ἐΠ ον Βα ἰδ. 0} νγο ἃγὸ ποὺ ἴο ἀπάοδγβίαπα 
ἃ 6 γ] νυ Πάγανναὶ, θὰ ἀγθ ἴο Γοραγαὰ 1Ὁ ΙΔΘΓΘΙΥ 88 8ἃ ροθίϊοδὶ 
ἤρσυγο ἀσβογιρύνο οὗἉ ἰοῖα] Δ ΪΓΠ688.; {Π6Π ΠΘΓΘ 4180 νγθ οδῃῃοῖ 
ἰπίοσρσοῖ ἰ ΠΠοτα Ἶγ, νν ἤθη 1Ὁ 18 βαϊἀ ὑπαὶ [86 δ 84 τηοοῃ βίοοά 
8111} ἰὼ 1Πι6 τηϊάβὲ οὗ ἤθανϑῃ δηὰ ἀϊά ποῖ μϑβίθῃ ἴο ρὸ ἄονῃ.--- 
10 [α8, ἰπάφϑά, Ὀθθὴ δαϊά, {πᾶὶ 1 νγα ἤδνθ ᾿ΘΓΘ ΟΠΪΥ ἃ ρορίϊοδὶ 
αυοίαιίοη, βίποθ ἴδ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἃ Δίου αὶ παγγαῖῖνο, [Π6. ὙΓΡΟΥ͂ 
ουρὰξ ἰο Βανθ δα άθά, 88 ἰπ ἔδος 18 ἀοπθ ἴῃ ΘΥΘΓΥ ΟΥΒΟΥ ἰπβίδῃοο, 
ἃ ἀββουρίοι ᾽ ρτοβο οὗ {πΠ6 δυθῃῦ ψ μοὶ (ῃ6 ρμοοῖῦ ᾿πθηάρα ἴο 
ἙοΘἸοὈγαΐο ; δῃα 1Ππᾶΐ ἴδ 18 [116 τηοῦθ γϑαυ δὶ ῦθ 1 [18 οᾶ86, ᾿παϑιη ἢ 
88 ἴΠ6 αποίϊαϊϊοη 8 ἰπηϊτοάπορα νη που ΔῊ Θχρίδηδίίοῃ, δηά 
{πογϑίοσο {π6 γθδάθυ οδηποῖ θὰϊ οοτὰθ ἰὼ {Π6 Τομοϊβίοη, ἰῃδι 1ἢ 
οοπῃδιηβ ᾿ἰϑίουιοαὶ {γα 1}}», Δ ἢΠαλ οα {πῶ δοοουῃηΐ ὑΠΟΓΘ 18 ΠΟ 

ΠΘΟΘΒΒΙΥ ΤῸΓ [ΔΥΌ ΠΟΥ Θσχρίδηδίοῃ.᾿ (ῦυ. Κὶ. Ζ. 1888, Ρ. 201 564.) 
-- Τὸ {1Π18, πΠονονοῖ, νγ6 ΓΟΡΙΥ 1Παῦ [πΠ6 οχρίδηδίίοη χοαι γα 18 
σίνϑῃ οἰθαυΥ ὁποαρἢ ἰπ 1πΠ6 οοπίοχί. 8 ἤᾶνθ δίγθδαυ βῇονν 
[πὲ 1ἴπ6 ψγ 1016 ράββαρα (γν. 12---- 18) 15. ἃ ρδγθῃί οί] 8} βθούϊοῃ 
ἰηβογίϑα ἰπ {Π6 ᾿ἰἰβίουυ ἴτοπλ ἃ ροϑίΐς ἀθβογιρίίοη οὗ Ψοβῇιδ᾽ Β νἱο- 
ΤΟΥΥ ἴῃ {[π6 ποὶσῃθοαγμοοά οὗἁ ἸΌθοΙ, 814 {ΠΘΓΘΙΌσο 1ζ 15 ἀρραγθιῦ 
ἴγτοηὶ {Π6 πη Π6 ἰῃ ἩΒΙΟΝ 1ἰ 18 ̓ πγοάπορα ὑΠαῇ ἴἢ οπποῦ σοηϊαίη 
ΔΩΥ ἴγοβὰ ἢϊἰβίοσοδὶ ἀθία! 8. Μογσθονϑῦ, νγα τηυβὲ οὔβογνο, [Π8Ὁ 1 
νν. 10,11 1ΆΠὩ6 δυΐμοῦ 88 αἰγοδαν ἔα] Υγ παγγαῖθα [ῃ6 δοῖαδ]ὶ σοῦ Γ86 
ΟΥ̓ {Π6 νἹΟΙΟΤΥ ΟΥΘΥ {ΠπῸ ΘΗΘΏΊΥ, ἢγϑὺ ἴῃ {16 ποὶρρουΣΠοοα οἵ 
αἸθοομ, ἀπά ἐμὰ πὶ {μοὶν ΗἸσιῦ ἴο ΑΖοδἢ δηὰ Μακκοάδῃ, ποί 
ΟὨΪΥ ἀοβουρίηρ [Π6 ἀοίδας ἔμοΥ δα βυδίαϊ θα [ἢ] {116 [ΒΓ 6 1068, 
θα 4180 σϑοοσαϊηρ {πὲ τηογο οὗ θα δα Ῥθθη ἀθβίγογϑα ὮὈγ 1ῃ6 
Ἰαγῦρθ μι ]]βίομθϑ βεαηΐῦ ἀονῃ ἴγομι (ἢ6 ἤθαύθηβ ὃν οἂ ἔπη Ὀγ [16 
ϑυνογάβ οὗ {π6 βγδο]1168.Ὁι. Απάᾶ {π6η ἀρδίη, ΔῸΣ ᾿᾿πβουῦηρ {Π18 
αυοϊδίίοη, ᾿6 γϑϑαϊηθϑ ἴΠ6 Γμχοδὰ οὐ ἢἰ8 πδγγαῖῖνο, ὙΠΙΟἢ ἢθ 
ἀτορροθὰα δἱ ν. 11, ἀπά σοϊαΐθϑ ἴῃ νηδὶ Αὺ (μ6 διρινα Κίηρβ 
ΘΓ Δ ΚΘ ἀπά ἀοβίγογοα. Νον 1 νν Ἰἰοοὶς αἰξθμίϊνοὶυ αὖ 1} 
οἷοβθ σοῃποχίοῃ Ὀθίνθῃ ν. 11 δηὰ 10, 1 νν}}} 6 ονϊάθῃηδ ϑῃουρἢ 
(δὲ [86 1ηΐογνθηϊηρ βοοίίοῃ, σοηδβιϑεϊηρ οὗἨ [Π|ὸ οχίγαςί ἔγοπι {116 

1 16 νοῦ ἴΒογθ, 10 του] τηθγοὶν γοϊδίθ ἴὸ {86 ταΐγαο]θ ἀθβου ρθα ἴῃ νυ. 
11, ἴῃ [Π6 βδδΠη6 ἸΏΔΠΏΘΙ 88 [8. χχχ. 80; Ὀυὺῦ νοι] ποῦ ἱπ δὴν ὙΑῪ 
Θϑίδ Ὁ] 188} (ῃ9 ἴδοὶ [δὲ (Π6 δὰ βίοοα 5111, 28 νυ. ζεησογκε (Ρ. θ44) διὰ 
Οἰμοσβ ΒΌΡροβθ. Ομ ὕμθ οἴβεσγ μδῃᾷά ἴπϑὺθ ἃσθ ποῖ 8 ἔδιν Ὄχροβιοσβ 
(Ηἰ αὶ, ὺιπδνειε, Κηοδεῖ, ἄς.) πὸ Ὀεϊίθν ἰθδὲὶ [8., χχνῆ. 21 ἰδ 
ἰουπάοα ὑροῦ 2 ὅδπι. νυν. 20----2 8, δπά 1 Οἴγ. χῖν. 16. 

8 
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Δησιθηῦ ὈΟΟΚ οὐ ΒΟη 08, 4068 ποὺ τοὶ δΐθ Δ1Ὺ ἴγθβϑὶ ὀσοῦγτθησο, ΠΕ 
ἔογοηΐ τοπὶ τ ηδὺ ᾿δα ΔΙγο αν Ὀδθη ἰο]ά, Ὀὰΐ 18 ΤΩΘΓΘΙΥ ἃ ροθϑίϊοδὶ 

Ρἰοἴαγθ οὔ {Π6 ἢβέουῖσαὶ ὀνθηΐβ σοΐδυγοα ἰὸ ἰῃ νν. 10, 11. ΤῊῈΘ 
ΟΠΪΥ αἰ θγθησθ 15 ἰη 86 ἔοτηι ἐπ τ ἢ σἢ ὑΠο086 ονθηὶβ ἃΤῸ ἀθβου 66, 
ἴον ἴῃ στϑα] ν 1Ὁ 15. 1Π6 βαῖηθ πῆρ Πϑῖ ποῦ (Π6 οτηηϊροΐθηοα οὗ 
(ὐοά οχίθηα8 οπ6 ἀδΥ ἴο {π6 Ἰοῃσίῃ οὗὨ ἔνγο, ΟΥ σᾶ 1868 ἃ8 πιο [0 
Ὀ6 Δοσοπρ 18Π64 ἴῃ οπ6 ἀν 48, ψι που {Π6 Π6Ὶρ οὔ ΑἸπιρηῦν, 
νοῦ ἃ ̓ που Δ Ὁ] ΓΘ υΪΓΘ ἔϊσο. 

γν. 16---19. ΤΠ ἔνο “πρὶεϊνο Κίηρβ σοποθαϊθά ἐπθιβοῖνοϑ ἴῃ 
8 ΠΕγ6 ΠΟᾺΡ Μακκοάδῃ. Α8 Β000 88 “οβῆμα νγὰβ ᾿ηΐοσιηθα οὗ 
{Π|18, 6 ογάδγθα Ἰαῦρο βίομϑϑ ἴο ΡῈ σοἹ]δὰ βοϑίοσθ {Π6 πηουί] οὗ {116 
οΑΥ6, Δηα ἸἰοΗ βοπῖθ θη ἴο συδγά 10, ψ 158 π6 ποπΐ ἢ {ΠῸὸ 
ΔΙΤΩΥ͂ ἱῃ Ρυγδαϊ οὗ {Π6 [06.---Ἶ, 16. ἌΒΡΟΡ 18 ἐλ6 (νν6}1-Κπον) 

οἄγθ πρᾶν Μαδκκοάδῃ. ΑΒ ἴΠπ6 βίζπδέϊοπ οὗ ἐδ ΟΕ [48 ποῖ γοῖ 
Ὀδθη δϑοογίδϊ! "θα, {Ππ|| οανθ ΠΘΑΡ ἰξ 18 α]50 ἈΠΚΠονῊ.1---Ὗ 17. Οη 
{Π6 ἔοστω πᾺΡΙΆΡΝΝΝΝΝ {Π6 β'πρυϊαῦ ΥΞΓΊΣ» 566. ΔἸσαϊά, τίς, ατ. 

Ρ. 455.---Ν. 19. ΞΕ] αοηοηι. ἴγότη ΞΡ» δα δτη Ιδθάοσθ ἴο 1π͵]υγ6 

16 41], τηδδ 8 ΒογΘ ἴο αἰξαοὶς [Π6 ΓΘΑΓ, δαϊῖνε ὁπ φυδια; ΤΧΧ,, 
καὶ καταλάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτῶν. Τὴδ Τηθδη]Πρ' 15 ρίνθη 51ἢ] 
ΤΔΟΓΟ ΟἸΟΒΟΙΥ ὈΥ {π6 μίσαΐο, οἴ ΘΧΊΓΘΙΠΟΒ αἀποβαὰθ ἱπρίοπίϊατη 
σϑοάϊ6. Οπ {{|8β ντογά, της 18. ΟΠΪΥ τηϑῦ τ] ἱπ οπ6 Οὐ ΟΓ 
Ὀἶαςο, νὶΖ., Πααϊ. χχν. 18, 866 ἩΡ, Ο'ἐδϑηΐι8, [ἢ 68. 8. ν.-- οὶ ἰλόηι 
πο σοηι6 τπηΐο ἰδεῖν οὐξῖθ8, 1.6. ΘΙ ἀΘΑΥΟῸΡ [0 5840 ἔῆθῖη 11: {Π 6} 
Πίρι, “ἴον ἔη6 1,ογτά [48 σίνθῃ ἴῃ θ ᾿πίο γοὺ Πδη 8. 

γν. 20---27. ὙΠ απ {π6 Ρασβαϊ οὗἨ {ΠπῸ ΘΏΘΙΩΥ τγ88 ονοῦ, ἀπά 
δ οβῆθα Πα οοἸ]οοἰθα ἢΐ5 ΔΥΤΩΥ ἴῃ {Π6 οϑτὴρ δὲ Μακκοάδ, [Πθγ8 
Ὀοῖπρ ΠΟ ΟἾΘΓ ΘΠΘῚΥ ΜῆΟ νοπίυγοα ἴο χϑβίδὲ [Π6 1βγϑ} 168, ἢ6 
δχθουϊοα Ἰυάρτηθηΐ προπ {Π6 ἢνθ ΚΙπρΒ ὙΠῸ ΟΙΘ σΟΠΗ πο ἰη ἐπ6 
Ἑςανα. Υ΄. 20. Οη ὈΘΣ ἽΝ 366 οἤΔΡ. ν1}}. 24.----}} ΣΤ ΣΙῚ 15 ποῖ 

{Π6 σοπητηθηςσοιηοηΐ οὗ {Π6 Δρο(οϑ818, 88 76) 0Π16, ΜεΙολαρῖὶο, Δενθϑετ᾽, 

Δηἀ οΟἴΠΠΘΥΒ ΒΌρΡοΒθΘ ; Ραΐ οὗ ἃ ραγθη 6918, ᾿π8οτίθα ἴῃ [Π6 ὈΥΙΠΊΔΓΥ 
οἴατιβθ, 88 ἴπ σπδρ. ἢ. 15. ΤῊ ῥΓΌΡΟΥ ΤΌ θυ ηρ᾽ 18, ΓΠΟΓΘΌΓΟ, 

1 Ηοδίπδοη (ἴϊ. 8588) ἐουπὰ ἃ ἴαγῦρὸ οᾶνϑ ποῖ ἴδ ἔτοτῃ Ποῖ ὨυρΌδη ; 
αὶ {π|8 τγᾶβ ποὶ 16 οἂνθ οὗ Μακκοάδῃ. ὙὩΤῇοῦθ ΔΓΘ τηϑηΥ Ἰατρο 
ΘΑΨΟΓΏΒ, θοίϊ παίυγαὶ δπα δχοδναίθα, ἰπ [86 χτηοπηΐδῖηθ οὗ δ] βίο, 
ΠΟ ΟΠ ΘΗ οοπαίδὶ οὗὨ 1ϊπιθβίοπθ δὰ ομΔΙΚ- 88 866 Ῥρίπον Π.Υ. 
:. 601; δπὰ νυ. αμπιεν, ῬΑ]. Ρ. δ0. Οπ βοπι οὗ {μι τιβοϑὲ ΤΟΙΏΔΓΚΔΌΪΘ 
οἵ π6δ6, Β66 Ποδίπδοπ ἴϊ. 898, βΒαᾳ., 354 5α4., ἄς. ; υ. Παιηιεν, Βοῖίγ. 
Ζ. Βι0. αφορ. Ρ. 64 5844. 
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(80 [δύ ΟΠΪΥ ἃ τοταπιδῃΐ Οὗ τ τλ νγαβ ἰοῖυ ἀπά ἐοοὶς τοΐαρο ἴῃ {116 
ἔογειθοα οἰΓ165. ἡ ν. 21, 18. [Π6 σοτητηθηοθπθηΐ οὗ ἃ βοοοπὰ 

δηϊοοράθηϊ οἶδι86, ΜΙ ἀΠΟΙΠΟΥ πιΐποῦ οἰδαβο Βα δοτάϊπαξο ἴο ἴῦ; δηὰ 

1ξ 15 ΟΠΪΥ ἴῃ ν. 28 {παΐ Π6 ἀρο(οβὶβ [0]]ονν8.----ἰ τηϑὲ ἤᾶν Ὀθθη 

{86 ἀΔΥ ον {π6 Ὀδί016 (ν. 10 864.}, {πὶ [Π6 δυτην γοζαγηθα ἴὸ 

{πΠ6 οδρ δἱ Μακίάδι, ἴσ [Π6 οησαρθιηθηῦ δηὰ (ἢ6 ραγβυὶϊ 
οσσυρίοα [Π6 τ᾿ ΠΟ]6 ἀΑΥ {1}} {π6 ονυθηΐησ. Βαϊ ὄνθη 1 [Π6 ΔΥΤΩΥ͂ 
γοϊαγηθα ἴο {π6 οαπιρ ἀυτγηρ [86 πὶρῃΐ, 411 {πᾶὶ ἰ8 παγγαίθα ἴῃ 
νυν. 22---ὐ 8, τηυϑύ ἤδνθ ἴα θη ρ͵δοθ οἡ πὸ ἀΑΥ []]ονίπρ. -Τογο 
18. Βοῃηθ αἰ ΟΌΪΥ σοπμποοῖρα τ] ἴΠ6 ψογὰ ΔΌΣ ἴῃ. {Π6 ΡῬΓΟΥΘΙΌ : 

“(ἢ0 Ο16 ΟΥ̓ Ποῖ 8 ἄορ Ροϊη θα ἢΪ8 ἰοῃρτιθ ἀραϊηβὲ Π6 ΟΠ] άγθη οὗ 
3.86] (566 Εἰχοά, χὶ. 7, αηὰ Φυάη χὶ. 19). ΤῊΘ Ὁ οδηποῖ Ὀ6 
Τοἀππάδηϊ, ποῖ ἀο065 1 βίαπά δοίογθ {π6 ποιιὶπδίνθ, 88 (ὐδϑοηπῖιι8 
(ἄτα. Ρ. 681) ἀπά {8 θαυ οῦ Θχροβίῦουβ ΔΕ ΓΠι. ΔΎ, οἰ ΠῈΣ 

ἐν «ραᾳϊηϑὺ ΔΠΥ ΟΠ6,᾽ ΟΥ̓ 8 ἃ ΠΟΤ ΡΥ ΟΌΪΑν ἀοβηϊίοη οὗ 
σιν σ᾽ οὖ ΤῊ ποπιϊπαῦνθ υἷϑ οουἹὰ Θαβῖ]γ 86 βιιρρϊοά ἴῃ 

{1Π|0 οᾶ86 οὐ ἃ Μ6}} Κπονγῃ Ργονοσῦ. 5011] [ὁ 18 Ῥοβ81016, (μὲ {ἢ 
σοπ] οί ΓΘ ΘΧΡΓΘββοα Ὀγ Ποιδὶν δὰ αι 6» ταδὺ ὉὈ6 οοττοοί, {πᾶ 
{Π6 γ δοΐογα τόνε ἄγοβο {πγουρὴ [ἢ6 τηϊβίακθ οἵ ἃ οοργίβι, ἔτοπι 

1π6 ῥγοοθάϊηρσ νοτὰ ὈνΥΡΥ. στη ὑπαὶ οα86 τῳ ψου]ὰ δ6 {86 

Β]6οῦ ; πο ὁΠ6 ροϊηϊοά Ἰῖ8 ἴοῆραθ, ἰ.6. ΠΟ ΟΠ6 γοπέαχοά ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ὙΑΥ͂ ἴο 1Π]ΌΓΘ ἴΠ6 18γ86 1168. ΤῊ Μμέίσαίο ᾿δ8 δἀορίθα {118 (γὙδη5- 
Ἰαϊίοη : πυ]αδαὰθ6 σοηΐγα Ε]108 1βγαθὶ στη γ6 αυϑι18 οϑι.-- -. 24. 
(ΑἸ] 6 πῆϑῃ οὗἨ [8.861 δγθ 4]} {π6ὸ Βρβπρ τηθη ἴῃ 16 σδιηΡ. 
ΣΡΥΣΔΕΣ, : ἡ ἴπ6 86 οὗ [Π6 Δγζοἷθ 88 ἃ ρτο που, 866 ἰσαίά 

Τ,Θῃσῦ. ὃ 821 Ὁ. ΤΠῸ (ογπ πδίϊοη μὴν ΒΟ ἸΏΔΗΥ͂ τερανὰ 88 

ἀογινοα ἔσο [Πῃ6 Ασδῦϊς (866 Οἰδδοπένδ, ᾿ΘἤγρθὈ. Ρ. 264) ἰβ ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ 8 ΘΑΥΪΥ οπάϊηρ τοἰαϊθα ἰοὸ γ, συ ΠἸσ 8611} βῆῆοννβ 86 σοῃ- 
ἐγϑοίΐοῃ οὗ ὯΝ Ἰηἴο ἡ ὈῪ 18 ποῦ οχίθπαβα ἔογῃι ; 866 σαί, ΓΘ ἢγὈ. 
δ 190 Ὁ.---ΤῸ 15 ΌΥ ὯΟῸ ΠΊΘΆ818 ἃ δβῖρτι οἵ ὙΕΤΌΝ {πᾶΐ {Π6 ΟΥ̓ 6 Γ5 
οὗ [Π6 ΔΓΙΩΥ͂ ἃ΄ΓῸ ογάδσρα Ὀγ “οβῇυδ ἴο ρῥἴασα {Ποῖ} ἔδοϊ ρου {116 
ΠΘΟΪΚΒ οὗ (ῃ6 σοῃαθογοα ΚΙΠρΒ, ΠΟΥ 4068 11 “( ηρρ6ἃ ἰο θ6 ϑ01Π6ἀ Ὀγ 
[Π6 στϑαΐου Ὀδυ γίδια οὗ [Ππ6 (Οὐ πδδη 068,᾽" 88 18 [Π6 σαβ86 ὙΠ 1Π 6 
ΟἰΓου Πιβίδ 66 τοΪαϊθα ἴῃ  αραβ ;. 7. [{ νγᾶ8 ἃ βυτῃθο 168] δοίη, 
{π6 ἀοϑίστι οὗἨ σὩοἢ 18 οἰθαυὶγ ροϊπίθα ουαΐ ἰῃ ν. 2δ, ἃ βϑίσπιιπι 
ὀφέγδηιαθ θὲ ρθη δοίαθ 8ιιὑ)θοίϊοηἶθ Ἰπίοπάθα ἴο ἱηβρίγιῦ (88 ῬΘορὶ]θ 
Δηἀ 80 ὈΓΟΡαΓΘ ὑπθ [ὉΓ αΓΠΟΥ ΟΟΠΗ͂Ιος νῊ ἢ (Π6 ΟΠ δδη 68. 
ΑΒ {1686 σδρίϊνθ Κίπρβ ΙΔῪ ρον 7655 θοϑίοσγα (ἢ 6π|, ἐτοἀ θη θοηθαῖ 



ΟΗΑΡΤΕᾺ Χ. 16--Ἰ109. 27] 

{ΠῚ} ἔδοϊ, 8ὸ ψου]Ἱα 411 {πον θη θη ββ, νυ ο βου ἃ τη Κ6 ταῦ ὉρΟ 
{Π6 πὶ) 6 ἰαϊὰ γὑγοϑθίγαϊα ὈΥ (0 Ἰμογὰ (ν. 268). αβίιδ, Ο. α 
71αρίάο, Οἰδνῖσιι8, πιὰ ΟΥΠΟΥΒ, ΓΟρΆΓΤα [ἢ}15 ἃ8 ἃ βρθοϊδὶ [Ὁ] Β]τηθηξ 
οὗ 1ὴ6 γγβαϊοϊοη οὗ Μοβοὰ (Ποαΐ. χχχῆ. 29), “ τῃοὰ Βα] ἰγοδά 
ὍΡΟΙ {πεῖν Πρ ρ]6ς68." Βαΐ Π6 ΣᾺ ἅτ ποῖ {Π6 ποροζδ οὗ 

ΠΟΠΠΠΟΙΘα ΘΏΘΠλ1685. Οπ [Π6 ΟἶΠΟΥ μαηᾷ, {86 ΒουΙρύυγα] ΘΧΡΓΟΒ8- 
8100, “ἴο τη8 6 ΔΠΥ͂ 016 8 ἰοοίβίοο]" (8. οχ. 1), ρρθᾶγβ ἰο 
ἢᾶνθ Ὀθθη ἀογῖνοά ἔγοπη {π6 ουβίομι Θσθιρ! θα ἢθγο.-- -Ὗ, 28. 
ἴῃ ογάδν {παῤ Π6 ταϊσιϊ ἸΠΒΡΙΓΘ ἢ18. ἉΥΤΩΥ 1 ρτϑαῖον σΟΌΓΑΡΘ, 
οβῆυδ πιδάθ 86 οὗἩ [πὸ βᾶπὶ6 νου 8 ἃ8 ἔπ 1ογὰ πδά δπιρίογοα 
ἤθη ᾽ι6 υτραὰ πη ἴο Θπίθυ ἀροη ἴδ σοπαασδβί οὗ (δηδδη (οΒΔρ. 
Ι. 9).---ΕΑὈΡ νν. 26, 27, 866 σἴδρ. νἱ]. 29. Τμδ ἰαϑὺ οἰαιβ οὗ 
τη6 271} ν Υδ6 18 ΒΡ ροβοα ὈΥ στηοδὲ σοπηπηθηἰδίουῦβ ἴοὸ πιθϑη, {Πα 
{π6 1βγδθ] 1068 ὑἤγονν {Π6 ὈΟάΙ685 οὗἨ ἔΠπὸ ἔνθ Κιῃηρβ ἱπίο {π6 δσᾶνβ 
ΔΓ ὑΠ6Υ ἢδα θδθῃ 5]4η, δηὰ ρ᾽ασθά ἴσα βίοῃθϑ δ 186 τηομί]ι 
Οὗ ; δηά {πᾶΐ [Πο86 βίοποβ ῃδα Ὀθϑη ἰβῆ {ΠΟ ΓΘ ἈΠῈ} {π6 ἀδγβ οὗ 
{Π6 ἢ Βίον Δ, 88 ἃ τηϑιηογῖδὶ οὗ [ἢ 6 νἹοίογυ, [δὲ 45 1π ΟΠΟΙ σα 568, 
Ὦ6808 οὗ Βίοῃϑβ γγϑῦθ γαϊβθὰ αῦονθ ἴΠ6 ρτᾶνθβ οἵ οὐϊιηη4]}8β. Βαΐ 
018 4068 ποί ἔα 18} ΔῊ Θχρίαπαίίοη οὗ (Π6 γνογβ Ὁ 35 ὈΣΝ» ἽΝ 

ΣΡ ΤΌΤ ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ Οἴου ΡΔο6 Ὡνν) 18 πϑθὰ ἴο 68}} αἰξθηιοη ἴο 

{|| [Ἀοΐ {πᾶὶ 186 ἀΔΥ̓ παιηθα νγ8 ἐΐδ ὑϑρν ϑαηιθ ΑΑΔΥ δη ἃ ὯΟ ΟἸΒΘΥ ; 
866 οἶδρ. ν. 11; 6ἀδη. νἱϊ. 18, χνι. 28; Εχ. χῖϊ 17, 41, ἄς. 
ΔΨ 8. ΠΟΡΘΓ πηοῦ ἢ ἴῃ ἴΠ6 [Ογηλ]α “΄ [0 {118 ἀαγ," πβθῃ 1ἰ 
ΠΘΔ}5 ΠΟΙ ΠΙΠρ ΠΟΥ {πᾶη [Πδΐ Δηγ Πΐηρ μα σοπ θα ἴο [Π6 
{πὸ θη ὑΠ6 ὈΟΟΚ νγὰ8 τυ θη; Ὀαΐ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΘ ΘΠΊΡΔΒΙΒ 18 ἴο 
θ6 Ἰαϊά ἀροὴ ἴπ6 ἀδγ 1861}, ΠῈ}} [Π6 Βο] βᾶπη6 ἀδυ, [ωμον. ΧΧΙ. 
14; ἘΖΟΚ, 11. δ. Ηθηοο, ᾿ἢ Ὡφν 888. ΔΗΥ͂ τηθϑηϊηρ δὖ 41} Πϑῦο, 
[ῃ6 ψο]6 βοηΐθποθ τηυϑί Ὀ6 [Δ ΚΘη ἴῃ σΟΠΠΘΟ ΟΠ ΜΠ [Π6 ὈΓ6- 
οοαϊησ ψογάβ, ἀπά Ὅ6 Γοπάοσοα 88 ἃ γεγο οἶδιβθ: “6 ψΉΘΓΘ 
{Π6Υ διαά σοποραὶθά ἐποηηβεῖνοβ, Δη 4 Ἡ ΠΟΓΘ ἰΆΓρῸ 8ἴ0η 68 ἢδά Ὀδθῃ 
Ρἰδοοά δ τπ6 τοῦτ οὗὨἉ [π6 σαν {}}} Ππ80 βδπι6 ἀδΥ (Υ]Ζ.) {π6 ἀᾶγ 
ου ΜΕΙΟἢ ΤΠΘΥ ἡγε οχϑουίθα)." Α ρσταιητηδίϊοαὶ αἰ ΕἸ ΟΠ] ΕΥ 18 ποῖ 
ὦ 8 Ποῖον τϑάβϑοη [ῸΓ τοὐθοϊϊηρ [π18 ΟΧρΙαηδίίοη, ἴῸν ὙΟΙῪ ἴτο- 
θη ] ΠΟΘ {ΠΟΥ ἈΥΘ 86  ΓᾺ] ΒῈΟΥΔΙ παῖ οἰδιι868, ἔπ 6 βοοομὰ 
ΠΊΘΟΥΣ οὗ {π6 βοπίθηοθ 18 σοπηθοϊθα νὰ {Π6 τοϑὲ ὈΥ ἡ στϑίδεννο 
Δηα {Π6 ᾿προγίδοϊ ; 88 15 {Π6 σᾶ86 78 Ὀθίοσο ἰπ ν. 21 ; δπὰ ἔπϑσθ 
15 ΠΟΙ Πρ ΒαΓρτίβιηρ ἴῃ 1Π6 τορουἴοη οὔθ ποὰπ ἼΨΓ ᾿πϑίθδα 
οὔ {π6 ᾿πίγοάἀποϊίοῃ οὗἨ ἃ Ὀσζόποῦῃ, βίποθ ἔπ π86 οἵ ὙΌΣ παά 

γγοακοηρά {{ἰ᾿|ὸ σοπποοίζοη Ὀοΐνγθοῃ {ἶἰι6 οἰαιι868. 
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γν. 38---39. ΑὔῸΡ {Π| δοπίθμοθ οὗ γγὰγ δὰ Ὀδὸη οχοουϊοά 
ὍΡοΟΠ {ππ ἔνο Κίπρβ, οβϑῆαα [Ὁ] Ονσθα ἀρ Π18 σἹΟΙΟΥΎ δηὰ ἰοοῖς [ἢ 6 
(ογε θα οἰεἶ68 οὗ 1π6 βου, τ] 6 γ6 ἴΠ 086 οὗ [Π6 ΘΠΘΤΥ Μη0 οδοαρθά 
{Π|Δ βιυνογὰ οὔ {π6 15γδϑ 168 δ ἀ [Δ Κοη τοίαρο. Ηθ ἴοοῖ Μακκεάδῃ 
οἡ ἴδ β8π|6 ἄδυ (ν. 28) ἀπά αἴζογ ἐπαΐ Τυϊῦπδῇ (ν. 29), [8 88} 
(νυ. 81), Ερίοπ (ν. 84), Ηθῦτοη (ν. 86) ἂδπᾶὰ ἢ θθὶν (νυν. 88). ΤΠ6 
τακίηρ οὗ ϑδςὶ ΟἿΥ 18 δοραγαίοῖψ ἀΘβου θα, Δηἃ ἢ ΠΟΑΥΪΥ ὀνοῦν 
6886 [ἢ 6 88Π1|6 ψγΟΓ8 ἈΤῸ ΘΙ ρ]ογθα,. ΕὟΟΙΙ [818 ΠῚ ΟΥΤΩΪΟΥ ἴῃ 1Π6 
Πδυταῖνο, δηὦ ἴγοπὶ ἃ ΒΌρροδοα αἰβογθρϑηου Ὀοΐνγθοη νυν. 86--- 
89 δηά σἤδρ. ΧἹ. 21, χῖν. 12, χν. 18----17, Μίαωνγον ᾿πΐογϑ {πα [ἢ 6 
ἢΙϑζοτῖοαὶ ρᾶγὲ οὔ τΠ6 Παρ ιν 18 ΤΠ] ΧΟ ἀρ τ] ταν ἢ ]ςο] Ἰηρτο- 
ἀἸοπί8. Βαΐ {Π6 ΓΘ 18 ἼῸ αἰ ΒΟΥΘΡΆΠΟΥ ούνγθοη {ἢ 6 ῬαββαρῸ 8 ΓΘ- 
ἔουτϑα ἴο, ἃ8 Ὑἷὸδ 8}}8]] βἰιονν δ νυν. 86--.99 ; δπὰ {Π6 ὑπ) ΟΥ̓ Υ 
ἴῃ {{|6 δια ΘΠ 15 18 80 ΘΟ ρ] οἴου ἰπ Δοοοσάβδησο ψ ἢ {Π|6 8.016 
βίυ]6 τυ ῃ]οἢ ργον δ θα ἴῃ [Π6 θαυ] ἰθϑὺ ΕἸτη68 {πᾶ 10 σδπποῖ ῬΟΒΒΙΟΙΥ 
60 Γαρδγἀοα 85 ἃ βίρῃ. οὐ την οὶ] βοίϊοη.---. 28. ΤΠ6 τννογὰβ 
“ ἐμαὶ ἀαν.,᾽" βίιονν {πὶ 1Π6 ἔνα Κίηρθ σοῦ 8.}1}} ἤδησίηρ οα {6 
βίαϊκοϑ ψθη Μαεακκοάδῃ τᾶϑ ἰδίζθη : 80 Πα. {πΠὶ8 οσσυγγοα οα ἐΐ6 

ἄκν οὐ σψὩ οἷ. {ΠῸ Ὺ νοῦ οχθουῦίθα, ΤῊ 8 18 1Π6 ΥθΆβοῸη [ὉΓ ΟἿΓ 
Βπάϊηρ Ἐν; Δηα ποῖ ὭΣ 118 Ἰοδ ἴο θ6 ἀϑβουι θα ἤθῦθ οἡ 

ἀροουπὶ οὗ (8 οοπποχίοῃ τυ ἢ ἐπ Βι ρβοαποηΐ ονοηίβ.--- ΕῸΓ [Π0 
ῬΑΓΠΘΌΪΑΓ ποσὰ πο ἤοσθ 8608 σπᾶρ. νυἱ. 21, υἱ}. 22 δπηά 24. 
τὔρ. - 59 πιθᾶῃ9 ΘΥΘΥΥ ἱπατυϊάμαϊ. ΤΉ 8 18 ῬΈΠΕΙ ΕῈΝ βοΐ ἤοπι {Π6 

ἴαοῦ {πᾶἰ, ὁχοθρί 1π 1Π6 6886 οὗ “ οὐοπο, [ἢ ὈΔη ὑπάδν νης ἢ [Π6 
Οὐδηδδηϊῦοβ νοῦ ἰδ] ἀρρ θα ΟὨΪΥ ἴο παπιδῃ θοὶπρβ (866. οἤδρ. 
ν}}. 2), Δα α͵βὸ ΠῸμπ ν. 40 δῃηὰ Ἵἤδρ. χΧὶ. 14, ἢ 6 ΓΘ ΓΙΌΣ Ὡς 

18 τιβοὰ ἴῃ {Π6 88Π16 8686, 'κ Ποαΐ, χχ. 16, ἀπ 18 ΘΧΡΥΌΒΒΙῪ 
βαϊὰ [0 γϑίθυ ἴο πὸ Οὐδπαδηϊθβ ἐπ απηβαῖνθϑ (ν. 17).--- ΕὙοσ {Π6 
ΟΣ 8. “48 ἢθ δὰ ἄοηθ ἰο {πΠ6 Κίηρ οὗἁ «6 γῖοῃο," (εἴ, σἢδρ. ΥἹ]Σ, 
2, 29) ΤΩΔΗΥ ΠΟΙ ΠΘηΐίοῦΒ ΒΌΡροΟΒβ6 ὑπαὶ [Π6 Κίπρ οὗ “ ογοῖιο μδά 
Ὀθθῃ βιιβροπαθά ἔγοπὶ ἃ βία ἴῃ {Π6 8816 ΤΏΔΠΠΘΥ 88 [Π|6 Κίῃρ οὗ 
Μακκοάδῃ. Βαΐ {Π 70 '8 ποϊῃίηρ ἴο δηαά ἃ8 ἴο βυσἢῃ ἃπ ἰηξο- 
ΤΘΉΘΘ ; ΤῸΓ γ)ὸ ΓΘ ΠῸ τ ΠοΓο ἰο]ἃ ἢον 1Π|Ὲ Κὶπρ οὗἉ «“οτίοἶιο ἀϊοά, 
δηά 10 ἀοε5 ποὶ βιγ ο]γ [ΟΠ]ονν ἔγοτι σἤαρ. νυ]. 2 τὲ ἢδ νγᾶβ 
ΚΙΠδά 1π [Π6 βᾶπιθ ΨΑΥ 88 {π6 Κὶπρ οὗ Αἱ (οἶαρ. νἱ}}. 39). 866 
ΟἿΪ ΓΟΠΊΑΓΚ8 οἡ σἤδρ. γὙἹ]]. 2. 

γν. 29, 80. Τακίηρ οὗ Ζίδηαι. ΑΙ ]βραρῖ τλθϑῃ8. ΒΙΤΩΡΙΥ 4]]} 
[86 τῖθῃ σ]10 ᾿8ἀ Ἰγδθῃ βοϊθοΐθα ον {1118 ταῦ, 88 γ͵7ὰὸ ΤΏΔΥῪ οἰ αν 
866 ἔγοτη οἴαρ. ν]}}. 15, ΠΟΙ ρΡΑΓΘ νὴ} οἤαρ. νὴ}. 1. Ζίδηαλ 
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838 διϊιαίοα ἴῃ {μ6 ἸΟῪ σοΟΙ ΠΕ οὗ «υἀδῃ (οἤΔρΡ. χν. 42) δπὰ 
νγὰ8 ρίνϑη ὮΡ ἰο {π6 [μον1[68 (οΠδρ. χχὶ. 18). Ὑὴ6 Ἵὀχϑοῖ ροβι 08 
οὗἨ {18 οἷ, ὙΠ ϊσἢ νγὰ8. 8 ΓΟ ΡΥ ἰογ θά ὑπάοῦ {πὸ Κίηρβ οὗ 
πάδ}} (2 Κίηρβ νὴ]. 22, χῖχ. 8), 88 πϑνϑὺ Ὀθθῃ αϊδβοογογοᾶ ; 
(866 Ποδίπδοη ᾿ὶ. 889). ΚΖ μιδοδίι8 πα υόγοπιθ ἀθβουῖθ 1 ἃ5 ν1}}8 
1ὴ ταρίοηθ ΕἸΘα ΠΘγορο ἴδπ8, ααδὸ Ἀρρο]] δῖαν ΤΠ οῦπα, Λοβανά. 
ΠῚ σοί ]γ βίοοά οἡ ἴΠ6 νγοϑὲ οὔ Μακκοάδῃ, ργοόῦδῦ]ν 80 ἴο ἰῃ6 
ννοεί οὗ ΕἸ ΘΟ ΠΟΥΟΡΟΪ 8. 

γν. 81---88. Εγοπι Τὐπαῃ «Φοβῆυα ρῥγοοθοάβθα ἰονασγάβ [89 
γγοϑί ΟΥ̓ ΒΟ Ππυνγοϑὲ ἴοὸ Ζιαολίδἢῆ, 1.6.,) τω 1,μΔΚἰ8 (560 ν. 8), δπὰ 
“ΟΠαΏΘΓΡΑ [Π}15 ἴον ΣΙ Ὁ Δ5: 7.6.) ὁἢ. {Ππ6 βθοοηῃά ἀδγ ἔτοτῃ [Π9 

σοτρηθποθιηθπί οὗ {Π6 βιθρο (Κἰπιολὲ ἀπ α οὔ]6γ8), δ Ππουρὶ [9 
Κίηρ οὗ (ὐθζθὺ Ἴοδπιθ ἴο γεϊΐονο 1. ὙΤ86 Κίηρβ οὗ [80 ῃ 188} δηὰ 
ΕἸ ρίομ ἃΓῸ ποῖ τη οηθα 66) ΟΥ 'ἰπ ν. 88, 48 ὑπο Πδὰ δἰνοδαν 
θδθῃ βἰαῃ (νυν. 28--- 27). 6 οδηηοί ἰθαῦῃ ἤῸπι νυν. 88, ΠΟΙ ΠΟ Ρ 
{π6 Κίηρ οὗ Οὐθζοὺ νὰ8 ἀδίβαίθα νι 18 ἈΣΤΩΥ ὈΘίΌΣΟ; ΟΥ ΗΘ Γ 
[π6 ἰακίησ οὗ 1Δο 18. ΝΙῸΣ 15 1 ΠΥ ΠΟΤῈ βαϊὰ ἐμαὶ «οβηπἃ 
ἴοοκ {πὸ οἷν οὗ σοζοῦ; νὰυΐ ψὸ ἢηά {π6 ἡδπιὸ οὗἉ 18 Κίηρ ἴῃ 
σἤδρΡ. χὶϊ. 12, 1η [86 ]18ὲ οὗἩ Κίηρβ 8] π ὉΥ «“οβί8, δπα Τϑίθυθποθ 
18. δου  ἀθη}γ τπιδάθ ἰο {π6 δοσουηΐ σοηπίδί θα ἱπ [Π6 γΈΥ80 ὈΘΙΌΣΘ 
ι8. Αοοογαΐηρ ἴο σἢδρ. χυ]. 10, 8η4 πᾶραβ 1. 29, (16Ζθὺ νγὰ8 
8{1}} 1) {{|ὸ μδη 8 οἵ ἴμ6 (ἰδπδδηῖῖοβ αἶαν {Ππ|ὸ ἀἰν βίοη οἵ [π6 ἰαπά 
δηά 1Π6 ἀφαῖῃ οὗ Φοβίθα. Βαΐ 1 ἀο68 ποῖ ἔΌ]]ονν ἔσοτῃ [18 [ἢ δὲ 
10 γγ88 ὭΘΥΟΣ (Δ Κ6η ΟΥ̓ Φ βῆ, ἴῸΓ {πὸ ΟὐΑπδδη 68 τοραϊ θα ρΡο8- 
Β08810η Οὗ ΤΏΔηΥ οὗ [πε οἰ[168, νοι 84 θ6θη σοπαθογθὰ Ὀγ ἢΐπι. 
Ετοιη 118 δι 110}, ΒΟ υ ΟΣ, 1 18 ργΟ 8016 (Π8ὺ «΄οβῆπα ἀϊὰ ποῖ 
Αἰῖδοκ 11 δὖ (118 {1π16, 88 1Ὁ γγαβ ἴ00 ἴδ ουὔΐ οΥὗὨ ἢΪ8 γγᾶγ, Ἀπ δ ἴοο 

στοαὶ ἃ αἰβίδῃοθ ἔγτουι 180 8} 188, Αοοογάϊηρ ἴο οἰᾶρ. χνὶ. 8, 1Π6 
ΒΟΌΓΠΟΥ ὈΟΠΠΟΩΔΤῪ οὗ {Π6 ἰσῖδο οὗ ΕὨγαϊτη Υὰπ ἴγοπι ἴον 
ΒοιΒΒούοη ραϑὺ (ἀθ2ΖῸῦ ὕονναγβ ἴΠ6 568, {.6.) [16 βοαρογί ἴουγα 
)όορρΡά (οδᾶρ. χὶχ. 46). ἝὕθΖοὺ τηπϑὲ ἐπογϑίοσο 6 Ἰἰοοκϑά ἴον ἴῃ 
{16 ἀϊγθοῖ ᾿π6 ἔγομι Βοίββογοη ἴο γαάᾳ ; σι τ Ὠι ἢ {86 βέίαίθ- 
τηϑηῦ οἵ ᾿ἰδοδῖιι8, [Παῇ 10 τγᾶβ ἴον Εοπηδη τ11165 ἔγοτῃ ΝΊΠοροΙ ἑα 
οα ἴπ6 πουίῃ, αρτῦθοϑ. (866 υ. απηιθν ῬΑ]. ὑ. 188 864.) 8Π4 ΤΩΥ͂ 
ΟὐσαπθηίδγΥ οἡ Κίησϑ, Ρ. 14] 566.) 

Υν. 84, 88. τοι 1,840 180 Φ οβῃ8 ζγποα ἰονναγαβ [ἢ 6 οαϑὺ ἴὸ 

Ἐσίοη (Δ 4}]Δῃ, 869 ν. 8); ψῖ ἢ ΟἸΥ Πα τοοῖς ἀπὰ Ὀασχηθά ἴῃ {16 
ΒΆΙΏΘ ΙΏΔΏΠΟΙ 8ἃ8 [80 ῃ 8}. Υ,, 86, 87. Ετοιὶ Ερίοῃ ἮΝ πρηΐ Ρ 
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(Ὅν) ἴο [μ6 πιουπίαϊπ8 ἰο εδτοπ (868 ν. 8.) Ηανίηρ ἰακοπ 
818 ΟΪδοθ, [6 δχθουϊοά ἰδ ὈΔὴ ὉΡΟῚ ἰδ ἀπά 1.8 1πΠἰ δηῖ8, 
ἀεοβίγογίηρ 18 Κίηρ δηά β᾽αγίηρ {116 ἸΠΒΔὈΙ Δ ηῖ8. ὙΠ {Π6 οήρσθ 
οὗ 1ὴ6 βϑυογά. Ηδ αἷδο ονοσίῃσγανν [ἢ6 ἤονγῃ8 ὈδΘΙοηρίηρ ἴο ἰΐ, 
ΓΟ ΡῸ ἴγοια ΕἸρίοη ; 866 Ζισαϊα 1,ΘῃγῸ. ὃ 216 Ὁ. ΤΠ Κιηρ οὗ 

ἩδΡσοη πιοπεϊοποὰ ἴῃ ν. 37 18 ποῖ ἔμ6 Ηομαπὶ ΒΡΟΚΘη οὗ ἰῃ ν. 8, 
Ὁ 6 μδὰ δἰγοαὰν Ὀθϑῃ 8]αίη αὖ Μακκθάδῃ (νυν. 28); 1ἴ πηυϑῖ 
τῃογοίογσο ἤανθ Ὀθθη ἢ 18 ϑιοοθβ8ο Ὺ, 0 84 Δϑοθηἀθα {ῃ6 [ΠΓῸΠΘ 

ψΠ118ὺ Φοβῆυδ νγὰ8 δηραροα 1ῃ ἴΠ6 σοηαιοϑὲ οὗ (ἢ6 οἰὉ168 τηθῃ- 
ΠοηΘά ἴῃ νν. 28---8ὅ. [Ιῃ {Π6 ορ᾿πίοη οὗ αινον, 1)6 ει (ΕλΗ]. 
ὃ 1607), ἀηὰ Παμ ἢ (Ρ. 81), 1.18 δοοοιηΐ οὗ πΠ6 οοπαποϑῖ οὗ 
Ἡοῦτοη 18 ποῖ ΠΙβίογϊοαὶ, ΟΥ δ 41}1 ονυθῃΐβ 18 ἰῃἰτοἀπιοθα ἴοο0 ΘΑΣΪΥ, 
8.8 1ἴ 18 δὶ γϑυΔ 06 ὙΠ δ πού ον ἀΘβουρίϊοη οὗ ἃ οοπαιοϑί ςοη- 
ἰαϊποά ἴῃ σἤΔρ. χὶ. 21, δῃὰ βοΐ οὗὨ {π6860 ἀγὸ οοπίγδαϊοίθα Ὁγ ἃ 
τϊγτὰ ἴῃ οἢδ8ρ. χὶν. 12, χν. 18---17 (σομραγθ υᾶρθ8 1. 10---1 8). 
Βας {Π18 Βα ρροβθα σοῃιγϑαϊ θη ἢ88 Ὀθθη βας βίου Υ]Υ οχρ απο 
Ὁγ Πἀυονηϊοῖ (ΕΛΗ]. 11. 1, Ρ.. 19 864.) ; ὑποῦρἢ ποιῖμος 126 Ῥείία 
ΠΟΥ αι 8 ποίοθα ἢ18 ΘΧρ] μδίϊοη, ἴο Β8Υ ποίμίηρ οὗ σοξαηρ 
ἴ, “Ἰμρῦ υ8 ἤγοῖ," βᾶγ8 δἰἀυογηϊοῖ, “ ἴθ ομδρ. χ. 86---88 δῃὰ 
χὶ. 21, 22. ΤὮΏΘΓΘ 18 ΠΟ αἰβογθρϑηοΥ ὑούνγθθῃ ἴΠ686 ἔσο. ΕἾἼΟΙΩ 
{π6ὴὶ γγο θη ὑπαὶ «}οβῆπα βἤγβὲ ἴοοῖκ ΗἩθῦσοη δηὰ Ὠϑῦϊγ, δμὰ 

θυ σαυὰ8 ἄσονο Ὁ86Κ (ῃ6 Απακίτῃ οὗ {π6 τηουπηίαϊηβ, γο 6ΓΘ 
ΟὈἸΙσοαὰ ἴο ἰδκο τοῖηρο ἰπ [Π6 οἰ[168 οὗἩ τ1π6 ῬὮ]ΠΠ8.1η68. ὙΠΘΓΘ 
ΘΓΘ ΠῸ Απακίμα ἰϑίν 1 [Π6 ἰαπά δὲ {86 ἰογιηϊπδίίοη οὗ {Π]8 οδηι- 
Ρδίρη, ὑπουρὴ [ΠΘΥ͂ γΟ ΓΘ ΟΥ̓ ΠΟ το 8η8 δχίθυτηϊηδίθα. (866 ουὔν 
ΤΟΙΏΊΔΥΚΒ δ οἤδρ. χὶ. 21). Το ἱδκὶηρ οὗ ΗδθΌτοη δπὰ [6 Ὀϊγ, 
δῃά [ἢ9 ΘΧχρυϊδβίοη οὗ 186 Αμηακίπι οπι {Π|086 οἶτ168 ἀηὰ [Π6 50Γ- 
Του Παησ ΘΟΌΠΟΓΥ, γ ΓΘ ἔννο ΑἸ Βοσοης {ΠῚ Πρ, τυ ΠΙΟἢ τηΔῪ νΘΥῪ νγ6}} 
06 ραςθά 846 Ὀγ βἰάθ. ΝΟΥ 18 Π0 ΓΘ ΔΗΥ͂ στϑδίθσ ἀἰβογθραθον 
ἰνοείτννθθη [ἢ Ἰαϊίογ ὀνϑηΐ δηά {πᾶ γϑϊαιθα πὶ οἴδρ. χῖν. 12, χν. 18 -- 
17 (οἴ πάρ. 1. 10---18); ἴον 86 σοπαποϑὲ οὗ Ηθῦσοη δῃά Πευῖν, 
Γοίοιτθα ἴο ἴπ ἴπο886 ραβϑβᾶρβϑ, δηὰ [6 δχρυϊβίοῃ οὗ 186 ἔπ γθθ 
ὑγτῖθε8 οὐἠ Απακίτη ἔγουι {πθπὰ, ἴοοῖκ ρἷδοθ αϑοόσ ἴῃ6 ἀθδίῃ οἵ 
᾿οδβῆυδ, δπὰ (πογθίοτθ δὲ ἃ τσ ἰδίου ροτῖοα ἔπδπ [Π6 ουθῃΐβ 
ἀοβουῖοα 1 οἴδΡ. χ. 86---88 ἀπά χὶ. 21. [Ι͂ἢ {Π6 πηρδηξπιο {86 
ΑΔ ΚΙτὴ τηϊρῃν ΨΘΓΥ͂ ΘΑΒΙΥ ἤανθ οχίοπαρα ὑμποσηβοῖνοθ δραὶῃ 88 
ἔᾺγ δ5Β Ἡθῦσγου ἂπὰ 6 Ὁ], ἴοσ “οβϑῆυδ παά ποῖ οχίοστηϊπαιοὰ 
ἴἤοτη, αὶ ἢδά τηθγοὶν ἀτίνθη ἴἤθλ Ὀδοῖκ Ὁροὴ ἔπ οἱ168 οὗἩ 186 
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ΡΠ Π5ιηθ5, ὅ4ζα, αἰδίδ δηᾶ Αϑιηάοά ; δηὰ ψ 1 }8ὲ {1.6 βγδθ 68 

γνΟΥῸ Θησαρθά ἴῃ [ἢ σοπαποϑὲ δηα ρδγε οι οὗ [86 ἰαπα, [ΠΟῪ δαὰ 
ΨΟΓΥ͂ ΡγοῦΔΌΪΥ ἰογ θα [Πϑιηβοῖνοβ ὑπ γα. ΤΉ ΘΓ 18 ΠῸ αἰ βου Ρ ΠΟΥ 
Βεύνοοῃ {πὸ ρα888 068 ΓΟ Θά ἴθ, ΠΠ]688 ΟἿἿ δοσουῃί 18 80 ΤΩ 151}- 
(ογργοίθα 85 ἴο Ὀ6 τηϑδάθ ἴο δᾶ. {πὺ αἰ [Π6 οἰδῖ68 που Ἔχοθρίϊοη, 
ἴῃ {86 τολοίο οὗ ἴπ6 βοπίῃ οὗ Ῥαἰθϑεϊηθ, γοσθ [8 θη, δπά 41} {ποῖτ 

ἸὨΠΔὈϊ απ8 ἴο πὸ Ἰδὲ πηδῃ ἀοδίσογθά. Βυϊ “Μαδίιιδ δοκηον- 
ἰοάσαβ {μὲ {ΠπΠ6 οσ8 ἀο ποῦ ἱπηρ}Υ 1818, ἀηα [188 ὙγΊβοὶν ορβοσνθα 
{πᾶ “ἐπ (818 ΟΧρϑάϊοη «οβἤτια Π]ΘΥΘΪΥ ΥᾺΠ ΟΥΘῚ ἔῃ ΒΟ. ΠΟΥ 
ῬΓΟνΠΟ68 σαρι ἀἶν τ ἀπ Υμθα ἴοσοθ, δπὰ ἀϊὰ ποῖ θη ΤΟΥ 
ἀοροραϊαῖθ ἴδ ἂὲ οθθοθ. Ηο {πουρὰΐ {παᾶὺ ἴον ἴ[Π6 ῥγϑβϑθηΐ 1 νυ ᾶ8 
ΒΌ  ΠἸ οΙθηΐ [ῸΡ 411 (Π6 ᾿π Δ ὈΪ δπίβ ἴο Ὀ6 Βηγη 6 ΙΓ ΤΟΥΤΟΥ ὈΥ ἢ]8 
γἱοίοσίθϑ, Βπα ἐῃπ8 ργθνθηΐθα ἔγομη οἴδυϊηρ δῃγ οὐδβίσγιοίίοη ἴο 
᾿ἰ Π156}} δῃά [πΠ6 ρϑορὶϑ οὗ ἀὐοά. ΑἹ], {πογεΐογθ, ὑνμότὰ ἢ δἰίδοκοϑα, 
ἴ6 ἀοβίγογθα δοοογαϊηρ ἴο ἴΠ6 οοϊηηδηάβ οὗ (ἀοα, ποῖ βραῦην 
ΔΗΥ͂ ; Ὀπὶ δ αἰά ποὺ ἀΠΠ ΡΟ ΠΕΪΥ βου ουΐ 411 [Π6 11] ρ-Ῥ]Δς68 ἴῃ 
ΘΨΘΙΎ ἰοοαϊγ. ΤῊ8Β 88 ον 88 ἃ ρίθδηϊιρ, [Ὁ δδοὶ σὶρ ἴο 
ΘΟΘΟΙΏΡ 18} ὈΥ 118 οὐαὶ ναϊουγ, θη [ὁ Θηΐογθα ἀροπ 18 1Π}161]- 
Δ πο0. οδοπηκ δ᾽ πα υ. Π,.6πσογθ σῖνθ ἴ[Π6 βᾶπη0 Θχρ]απαίίοη. 
5366 4130 Κὐηΐρ 1. Ρ. 18 βδαᾳᾳ. ΕὟοΙι ἔΠθ ψ ΟΣ 85 αἰΐ ἐλο οἱἐὴδ5 ἐδοΡθο 
(νου. 37 δπὰ 89), ἴἴ 18 ουϊάθης ἐπαὶ Ἡδθῦτου δηὰ ΠΘΟΙΣ σγοτθ {πὸ 
σδρ ϊα] οἰ(168. οὗ 5114}} ΚΙπράομηβ, πο ἢ ἱποϊαἀοα ΟἿΟΣ ἰοννῃ8 ἴῃ 
(86 νἱἹοϊηϊγ. 

615. 88, 89. γόνη ἀο68 ποῖ τηϑϑῃ, μ6 γοίασηθά, θαΐ λό ἑμγηθά 

ἤοιι Ηδθτσοη ἰοναγάβ Ποδίσ. ΤῊΪ ΟὟ (ὩΣ οΥ ΓΤ» ἴοτ- 

ΤΑΘΣΪΥ ο4116ἀ ΚΑ ρ)αι-ϑερλον (ομαρ. χν. 15, απὰ αάσ. 1. 11), δῃά 
Κἰνγαϊ,.ϑαπηπα (ΟΠ ΔΡ. χν. 49),7 νγὰβ 8: διθ ἴῃ [Π6 Ἰπουη αὶ οἵ 

1 Ἑνθη υαη Ἡεγιρενάδη (1.6. Ρ. 89 564.) ΟὔθαΥνϑΒ: “" Βαΐ 88 γοραγὰβ 
οδδρ. χ. 86---88 (οἵ. ομαρ. χὶ, 21) πηδᾶν ἴδ ποῖ αν δΒαρροποὰ, ἐδαΐ 
Ηορτγοῦ δηθὰ Ὠϑοὶνρ μδὰ Ὀθθη οὔοθ ἀοβίσογοα, θυ ψοσὸ δογαγαβ 
ΤΟΟΟνογΘα ὉΥ {Π6 ΘΏΘΩΥ, Ψ θη «ϑμπδ νγἃ8 ἴῃ Δηοῖ ον ρᾶγί οὗ (ἢ6 
ἀρνμυλ δηά ἱμδὺ (βϑηοθ {ΒΟΥ Βαγαββθα ἐΠ6 [βγϑο] 1168 δηὰ Ἰαϊὰ νυϑϑίβ 
{Ποὶν 6] 48) Απά [8 1ΐ ποῖ ροββῖ]6 πὲ ἐ818 τοϑϑέδῃοθ οη ἐμοῖρ ρατί 
Ἰηἀυοοα «[οβῃ πα ἰο αἰΐίϑοῖκ ἔῃθπὶ ἀρδίῃ δηά πἰίθυ! ἀοβίγου ἔβοὰ ὃ 1 
80, ὝὮΥ οου]ὰ ποὺ {Π6 βαᾶπιθ ἐμὲηρ' ΒΑΡρθη δρϑίη δἱ ἃ ἰδίβν ροσὶοά, δέξοῦ 
186 ἀθδίι οἵ Φοθῆυδ, νβθη (86 ρίαπίϑ μδἀ ραϊηθα ἔγϑβ ἃ οοιγαρα; δηὰ 
Ἰοδα ἰο {πο ὀνθηίβ ἀθβογὶ δοά ἴῃ Ψυάρ. 1. 10, 11 

2 ΒΡ ΣΡ 86 ΓΟ ΤΥ» 8 τοπάογοὰ Ὦγ [86 ΠΧ Χ.: πόλις 

γραμματέων ΠΡ ΒοοΚ- ἴοτη οὐ ἴονῃ οὗ ὈΟΟΚΒ ; Ταγριπι ἜΝ Γ 
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Ψυάα!, ἀπά, 80 [ἌΓ 88 τῦθ σδῃ ᾿ϑαγῃ ἔγοπλ οἤδρ. χν. 48 864.; ἴο {ΠπΘ 

βου ἢ οὔ Ηθῦγτοῃη. ΤῊ18 ἀρῦθθϑ ΝΘΣῪ Ὑ76}} νν}0}} [Π6 βίαϊθιηθηΐ οὗ 

ἴπ6 δυΐθοῦ τπᾶὲ μα ἰυγηοά, ἴῸΣ “οβπα Πα αἰϊδοκοὰ Ἡθθσγοῃ οα 

ἷ8 ὙΑΥ ἔτοπι [Π|6 νυϑϑί, δῃὰ {πϑγοΐογθ δὰ ἴο ἰθση ἰοναγ 8 [0 
βου, ἴο γτϑαςοὶι 6 ὈΪν. 

ο γν. 40---48 Ὀτηρ [Π6 παγγαΐῖϊνο ἴο ἃ οἷοβθ ψυ ἢ ἃ ΒαΓΑΙΙΔΙῪ οὗ 

1π6 σομᾳααβίβ οὐ Φοβιυα ἰπ {ῃ8 βουῖῃ. “Ἅ ΤῊἶβ θρ!]ορθ ρίναβ 8 

ἃ ροπογαὶ ἰάθα οὔ [π6 Ὄχρβϑαϊτἴοπ πὰ υἱοίοσυ, ὙὙΒ]οἢ ὙΘΓΘ ταοϑί 

σοπιρίθίθ, ρἰδοῖπρ [Π6 ἢ ο]6 Ὀθίοσθ ουγ ουβϑ, 8πἃ ΘΗΔΌΪ Πρ 8 [0 

866 δἱ ἃ ρίαποθ ΠΟῪ στοαὶ ἃ βρᾶοθ δὰ Ὀθθηὴ ἐγανθγβθά δηᾶ 

τοἀπορά ὈΥ ἔογοο οὗ δύπι8." (Μαδϊιι8.) ὙΠ8 οοπποχίοῃ Ὀθίνθθῃ 

{Π6 γϑύβοβ θθίοσθ 8 δηὰ ἴποβθ νοι ρῥγθοθάθ ἴπθπὶ, 1188 ὕὈθθῃ 

ΔΙ οροίθου ονου]οοκθά Ὀγ αινον, ΝΟ Βαρροβθϑ νυν. 40---42 ἴο 

ΤΟΙ ἴο δποίθονῦ “ὁ υἱοϊοσίουβ σδιραῖρη, ἱπ ὙΒιοἢ «οϑῆθδ ἔγχδί 

ατῦθ δγομβίνοσαμ. δΔοολαγὲ (Οδῃ. 13. 6. 17) ΘΧΡΙ]αἷμβ -Ἴ)ῷ : 14 ῬΒοο- 

εἰ οἰθυβ ἰάδτι ἕαϊΈ φαοὰ Αταθῖδυθ ϑώππα (χω) Ι6χ, ἀοοίτίηδ, }88 ΘΔ που ϊ- 

οα. ἩΗΐπο ῥμοθηΐϊοῖα ατὸϑ ϑδάθπι τἸη040 δρρϑὶ]αῖυν ΠΟ ΠΡ τὸ 
Ἰιἰογαταπι, τηοάο ΣΟ γΡ 8 ἀοοίγὶπαθ βοὰ Ἰορῖ8, ΤΉΏΘΓΘ 18 οΘΥ- 
(ΔΙ ]Υ ΤπΟγΘ ἰὼ Ὀ6 581 ἴῃ ἔδνουν οὗ (δΐὶβ δχρδηδίίοη, (μδη οὗ {μδὲ 
βιρροϑίοα ὈΥ Οἰεδεπίμδ (868. 11. 962 ἀπά 111. 1287), νἱΖ., (πὶ -ῷ ἰδ 

οααϊνδ]θηύ ἴο Σ9 Ὁ [86 Ὀγᾶποὶ οὗ 8 ρϑἰτη-ἶγθο, ΓΠὉ ΧΡ ΠΟΘ ΠΡ, 

{86 οἰἵγ οὗ [86 ρα. Τθ6 πᾶπιο Κι δὶ} β'θρθοῦ βαρ] 168 βοπὶθ δνὶ- 
ἄδπαθ (μδὲ ἐμὸ Οδηδδηϊίθθ Το γο δοαυδιηἰοθὰ τ ἢ τ ηρ δηα ὈΟΟΐΚΒ, 
1Βουρὶὰ 1 ἄοο8 ποΐ 780} Ὺ ἃ8. ἴῃ οοποϊυσΐηρ ἰμαὶ [ἢ 6 ̓π Δ Δ 8 ΘΓΘ 
δ χοϊυβίνου οσουρὶοα σις τ πρ' πα (μ6 Βοΐθησθθ ; 860 ιυαϊα αἰ 666Ἐ. 
ἱν. Ρ. 287. Τῇδ ἤϑηὴθ ἊΣ Ἵ ἰ8 ἀογινεα ὈΥ βοπιθ οἵ (6 ΕΔΌὈΙ 8 ἔγοπι (86 
Ῥαγβίδῃ . ἃ ὠγίίεν. αὶ (ἰδθεπίνι8 ᾿νδ8 ῬΎΟΡΟΥΙΥ βαϊ ἃ ἴπ ὁρροβί ἴοι 

(ο {118 ((865. ἱ. 318) ““ψβδί δὴ Ῥαγβίδη Ὦδνθ ἰο ἀο σπῖτι (ἢϊ8 ροτϊοᾶ 
οὗ δηιϊχυϊίγ δ᾽ ΤΠθ δϑϑυμιρίΐοη οὗ Πίσίσ, Βενρίλεαιμ (.1πἀ. 1. 11) δηά 
οἴβοτβ, (δαὶ ὋΣ τησβί ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ͂ πιθ Δ {86 Β8Π|6 88 ἽΞ ΓΤ» 8 
Ρτονοὰ ἰο ὍὉ6 υπϊοπηάοα ὈΥ Ββυοἷϊ ΘΧΔΙΠΡ]68 88 Ηθθγου ἡ ἃ Κιν)δία 
Αὐϑα, Βοίθ6] δὰ [.0.8. δενίλοαμ᾽8 ὀχρίδηδίϊοῃ οὗ , σοῦ ἢ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰο 6 8 Ρδβ8θῖγο ρῥδγίϊοι ρίθ, τὰ (86 τηθδπὶηρ “' 077 ἐλίπισδ 
αγταηρεά ἴῃ α τοιῦ, ἱ.6., οὗ τ τιτηρ;,, οὐ οὗ {πδὶ τ μϊοῖὶ 18. τι θη," 18 ἴοο 
[ἀν-ἰοἰομοὰ ἰο ᾿πϑοῖ στ το ἀρργοθαίίοη. ΟΥ δῖ γὕὸ ἴ0 βΒΌρροβθ 
ἐπὶ εδὶν», Κὶπρ οὗ Ερίοη (νοῦ. 8), τεοϑῖνοϑά 18. πδπὶθ ἔγοτῃ τυυϊηρ ὃ 
Ἑωαϊα (( 6568. ἱϊ. Ρ. 289) ᾿πιδρῖη68, ἱμαὶ 1 εδὶγ" νν88 80 9 δ᾽] οὐ δοοουπὶ 
οὗ 1ἰ8 βίδπαϊηρ θα πὰ (6 οἴμογθ, {86 ἔδτίΠαβί οἱἵγ ἰονναγάβ (86 τυϑβὲ, οὔ 
“ἢ6 πιοππίδϊ ΒΒ ον Υ δρδὶπϑί Νοροῦ οὐ ὨΔΓΟΓΩΔΒ; 6 4180 ἐπΐηἶκ8 τμ δὲ 88 
10 τῊδδ δἰ ΓΟΠΕῚΡ [ογεῆθα, ἰζ ΠΙΔῪ Ργομδ ον παν Ὀδθὴ {π6 ΒΆΤὴ6 ἃ8 (ἢ6 
Εἰ Βιινα) ταδυϊκοα ἀροῦ Ζοδίπϑοη᾽ 8 τὴ. 
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σοπαπθογθα [Π9 ἢ}}]-σουπέγγ, {πα 5011] τουδὶ πϑά, Γἤθη [Π6 Θχίγθηθ 
Βου ἢ ἔγοπλ οη6 πᾶ ἴο {Π6 οἴΟΥ, δηᾷ ἰαβδυϊν, [Π6 νγϑϑίοσῃ ργο- 
νἱη6685 ἔγοαι (αΖα 46 Κ ἰο ΟἸθθοι." ΤΊιογο 18 ἢ Του πάδιϊοη [ῸΓ 
{Π18, δηά 11 18 χαϊῖθ Ὀοβ8:46 1ῃ6 τρασκ. 776 τολοῖο ἰαπα ΤΑ ΘΔ}8 {18} 
ποῖ ἢ 85 αἰγοδάν 661 Βρόίκϑῃ οὗ, ἰ.6.) [9 8016 οὗ {π6 βου οὗ 
Ῥα]δβϑιΐμθ ἔγοπη Οσἰθθοη. ΤῊΐ8 ραγὶ οὗ [Π6 ΘΟΙΠΙΓΥ τνὰ8 αἰν! θα 
ΔΟΠΟΓΙηρ ἰο 115 πδίαγαὶ ἔδαίαγοβ Ἰηΐο [16 τπουπίδ! η-ἀἰϑυγὶοῖ, [16 
βου ἢ), [86 Ἰονγ σου ΤΥ, δηὰ {Ππ6 810ρθ8β. Τὴ6 8}}}8 γοτο {116 ἀ18- 
ἐγῖοῖ [μὲ νγγαβ δεσνγαγ 8 πον ὈΥ [16 Πδῖὴθ οὗἉ [Π6 πηοππίδ!η8 
οὗ ΨΦυάδἢ (866 οδδρ. χὶ. 16). Τὴ 1180 οὗ οἰξ168 18. ρίνϑη ἱπ ΟΒ8ρ. 
χν. 48--δ0. 525 ἐῖ6 δοιμᾷ (866 οἰδρ. χὶ. 16; (θη. ΧΙ]. 1; 

Νπι. χῆϊ!. 17, 29, ἄς.), {πὸ πχοϑὲ βου βοῦν ρατὶ οὗ δπδβη, οχ- 
ἰϑπάϊησ' ἔγοπι 6 θογάθ ΓΒ οὐ Εϑάομῃ οα {π6 ϑαϑί ἴο ἐμ ]απάὰ οὗἉ [ἢ 
ῬΒΠΠἸ δ. 68 οἡ [ἢ 6 νγϑϑὶ, νγὰ8 δου πάθα οἡ (ἢ 6 8Βου{}} ΟΥ̓ {π6 ἀοβοσγὶ 
Δ Πα οἡ {π6 πουί ὈΥ [Π6 πιοιχηΐαίη8, τ μοἢ σαῃ τῸΠπὶ Μδοῃ ἴο {Π6 
δὰν Αγαζα, δῃά {πθησθ ἰῇ ἃ ΠΟΥ ἢ -υγοϑίου αἰγθοίΐοῃ ἴὸ {Π6 
ΥΥ̓δὰγ εἱ Κα ἢ ; 860 οδίπϑοη 11. Ρ. 628. Οι {μ6 ἢγβί 
ἀϊνίδίοη οὗ {π6 Ἰαπά {18 βου ΠΟΤ ΘΟΙΠΕΓΥ νγᾶβ 81] 4]] οἰἐθα ἴο [ἢ 
1106 οἵ ΦυἋΔἢ, δηὰ 108 οἱὉἴ68. ἀγὸ ἱἹποίυαάθα ἴῃ [Π6 τ 6. ρίνθα 
ἴῃ σμδρ. χν. 21--8ὃ2. Βαϊ σῃοθη [Π6 βεοοῃά ἀἰν:βίοη τγᾶ8 πη866, 
ΤΏΔΗΥ οὗ [Ποῖ ΓΘ δβϑρῃρα ἴο ἴΠ68 {Υἱῦθ. οὗὨἩ δίπιθοῃ, οἢδρ. χὶχ. 
1--0, ΤῊ 8 ὑγαοῖΐ οὗ ἰαπὰ νγὰβ Ἵδ θὰ ΓΤ 222 ὅν θη δ 8 ἰαῖοῦ 

Ῥοσῖοα, οἡ δεοουπηί οὗ 118 μαν!ηρ ΟΠ6Θ Ῥοοηροα ἴο Φυάδῃ; 1 
ϑβ τι. χχυΐ. 10; χχχ. 14; 2 ὅ8πι.. χχίν. 7, ὅζς.--- τ] Ὁ ΓῚ 186 

ἴοισ οοιιπένῳ τοῖθτβ ἤθγθ ἴο {Π6 ἰδυρϑὺ βουίμογη ρογιοῃ οὗ ἐπι Ἰθνεὶ 
ΠΟΌΠΙΓΥ, ὙΠΟ β γί 68 ἔγοπι {Π6 ΡῬΓΟΙΩΟὨΪΟΓΥ οὗ Οὐδυτηθὶ 85 [Ὁ 
88 (1828 (866 ΟἾΔΡ. ἰχ. 1), ἃπ4 ἀο68 ποῖ ἱποϊιάθ {πὸ 1118, νῃϊο ἢ 
οοηπθοῖ [Π6 τηοπ 818 ΜὙ1}} [6 δοίθδὶ ρ᾽αῖη. ΤΠηθ ΠΠῚῪ σορίοι 
18 ΤΩ ΘΠ]ΟΠοα Ὀγ 1861} ππάον [ῃ6 πᾶπιθ οὗ ΧὩ ΓΝ ὈοΐΒ ΘΓ ἂδπά 

πῃ οδδρ. χὶϊ. 8. ΤῊ]5 ποσὰ ΟὨΪΥ οσσυΓ8 ἰῃ Οὐ ῥοοΚ ἀπά {πο Ῥβη- 
ἰαΐθυςἢ. ΤΙῃ {Π6 Ἰαϊίεν τ 18 ἀρρ! θα ἴο (Π6 βἴορϑϑβ οὔ π6 τηουῃ- 
181}. οὗ ΡΊβρδὴ (866 Ὠοαῖ, 111. 17, ἵν. 49 ; “088. χὶϊ. 8) δηὰ ΧΙ. 
20). [ἐ 18 ἃ ἀογναϊίνο οὗ -πόμ οδυβῖο, Ὡύογ15 "τοὺν οαβίο ἰοῦ- 

τοηίυτῃ (Νύμα. χχὶ 15), ἐΐθ ἴόιο στοιιπά οὗ δνοοῖδ, ““ [ἢ ον ρίδοθϑ 
Ἰηἴο νι ῃ οι [Π6 ἐογτϑηΐβ γᾶη ἀονη ἔτοτῃ {Π6 τπηοσ ἰδ: 8, Οἰδδοηῖιι8 
[Π68. 8. ν}] Ηδηοθ τὺ δά ΓΝ ὅ}ιο δίορόθ8, ἱ. 6. [86 ὨΠ]Ὺ 

ΘΟὈΠΕΓΥ, ἱπῦο τ οι ἐμ ψΔαγ8 ἔτοπι ἴ86 τηουηίαῖπβ τα. ΤῊΘ 
Θορίμασίη!, Ῥωϊσαίο, ατιὰ ϑυγίας βαγθ 8411 ἐγοαϊθά (Πῃ9 τγοσζὰ 88 ἃ 
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ΡΙΌΡΘΡ ΠδηΘ; οἡ ἴΠ6 οἵου μαπὰ [86 Ομ ἄθο 88 σοπάοσοά 1ὲ 
ΘΟΡΓΘΟΙΥ͂ ὩΓΥΛ9 ἼΒῸ οδαβῖο οὐ ῥγοϑοιίο 6 Ἰοοὶβ οἱϑνυδίίβ, ἐμὲ 
18, ἃ8. Μαδίιιϑ ἢ ΡΓΟΡΘΥΪΥ οὈβοσνοά, βυοῖ ρΙδοθθ 88 Ὑγ6Γ6 0816 4 
ὑπώρειαι ὈΥ ἴπ6 ΟὙοοΚ8, {Π6 Ἰοννοῦ μοῖρ 8 νοι ἔοστῃ Ἐπ6 οοη- 
Ὠροϊηρ ΠΠΚ Ὀοίνγθθη πηοηέαϊὶη8 ΟΥ̓ 8118 ἀπά {86 Ἰενοὶ στουπά. 
-πρῦ»τ- 9 15. Θαυϊναϊοηΐ ἴο υὐροστο 3 ἴῃ γ6ῖ86 28. [Ι|ἢ {89 
ΟΣ ά5, “ 45 ψδθονδα {π6 Θοα οἱ [8746] μαά οοτητηδη 664," [Π6Γ6 15 
ἃ Τϑίθγθηςθ ἴο Ναη. χχχῆϊ, 5] 544.; Ποαΐί. υἱϊ. 1] 864. χχ. 16. 
Υ. 4) οεοπίαϊπῃβ ἃ βίαϊεμιθηΐ οὗ ἴπ6 ρϑορτδρῖοαὶ θχίθης οὗ {86 
Ἰαπὰ τπμαὲ μα Ὀδθη οοπαυογθά ἴῃ {ἢ:18 σατηραῖρτι, τηθαβαγθα ΠῸπι 
Ἐδὲ ἰο Ὑ͵7εβϑὶ δηά ἔγοτα Νοσγίῃ ἴο ϑουῖϊμ. ΚΚαάοδῖ, Βαγπθα, 4130 
8116 ωσεδῖ ἴθ Νπι. χχ. 14 (ςἶ, χχχῖϊ. 8), νγᾶβ ἃ οἰ ΕΥ̓͂ ἴῃ 1ῃ6 
ἀοδοσί οὐ ϑὲη, συ ῃΐο ἢ ἔογτηβ ὁπ ραγὶ οὔ {πὶ οὗ Ῥαγαπ (Ν υτ. χχ. 
16). [18 ποπυοηθά 88 θαὺὶγ δ ὕδῃ. χὶν. 7, χυΐ. 14, χχ. 1]. 
Τὴθ 1βγϑθὶθ8 ϑποδιηρθα ὑπο γθ ὙΠΟ Μοβοθ αἱ ἔνγο βθραζαίβ 
ἤτηθ8, θὰ οα Ὀοΐῃ οσοαβίοηβ ψγοῦα ΟὈ]σοα ἴο ἰθᾶνθ ἰξ δῃά ρὸ 
ἀοσῃ {Π6 Ασαρθα ; {ΠπῸ ἢγϑὺ εἶπγθ, ὕϑοαῦβα ΠΘΥ τη ΓΘ ἀραϊηϑβὶ 
1πηΠ6 Ἰωοτὰ (Ναια. χ. 12, 88, χὶ. 16, ΧΙ. 8)8πα χὶν.; Ποαΐ. |. 
20 ---46), [π6 β6οοῃά, οπ δοοοτπηΐ οὗ ἴΠ6 γοΐμβαὶ οὗ {π0 Κὶπρ οὗ 
Ἑάοτα ἰο ἃ[]ονν {Π6πὶ ἴο ρᾷ88 {Ππγοιρἢ ἢἷ8. ἰαπά (ΝΉ τη. χχ. 1, 14 
5464.) ΣΧχΙ .᾽ 86). δάθβῃ Βαῦπθα νγὰβ8 οἡ [06 ὑγθδίθσῃ ὈΟγάοσα 
οὗ [6 σουηίτυ οὗ [Π6 Ἐαομλῖ68, αηὰ [Π6 βουίμοεμ ὈΟΘΠΑΔΓΥ οὗ 
Οδηδδη, ψῃ]ο τγαᾶϑ ἰμθη 1 (Π6 πδηΐβ οὐ 1ῃ6 ΑἸηδ]οκιῖοβ δπὰ 
Απηογϊίοβ,, τ ῆο ἀνγοὶδ ἀΡΟᾺ 1[Π6 τηουηΐδη8 (ΝΌη. χῖν. 4δ ; Ποαΐ. 
ῖ. 19 864ᾳ.)ὃ. [11 18 ΘἸΕΠΟΥ ἴο 6 Ἰοοϊκθα ἔὺῸῦ πρᾶρ ἴΠ ἰοαῃίδίη οὐ 
ἩΡείδονι ἴῃ ἐΠ9 ὙΥ̓ΔΑΥ οἰ υἱεὶδ, οα [86 ϑαβίθσῃ 8146 οἵ {π6 τιουῃ- 
ἰαἴη8 οἵ Ρᾶγαπ, σπϊοἢ Ῥουπά [6 Αταῦδῃ οὐ [86 νοβὶ, δὲ δρουΐ 
25 τὸ 30 Εἰ ρ] 58} μλ1 168 ἔτοτα {π6 βου ςποτη οσίγθιη τυ οὗ [Π6 Π)οδα 
ὅθ ; ΟΥἩἨ ἃ [ΠΠ|1}6 ἔασίμοχ πουίἢ, ἱπ ἐπ6 συΐη8 οὗ 4{ϊπ Ηαδῦ. Τῇ 
ἔουτη ον 18 Βαρροβοά Ὀγ ποδίπδοη ἴο ἢανθ θ6θῃ [Π6 8116 (1). Ρ. ὅ80 
844. 610 5844,}, ἴπ6 Ἰαιζδν ὉΥ υ. αμπιον (Βαϊ, Ρ. 9 86α.).ἢ 

ΤΕ 18 ὉΠΩΘΟΘΕΒΑΙΎ ἰὸ δάάιοθ δηΥ͂ ῥγοοῦ ἐμαὶ Κδάθϑβιι Βαγτιθα δηὰ 
Καᾶθβῃ γγογθ ἔνγο Π8Π168 οὗἨ [Π6 Βδτη6 ρΪδοθ, δπὰ {πὶ ᾿είαπα 18 τοῦς 
ἴῃ Βυρροδίηρ ἐπα {ΠΟΥ͂ τοῖο ἴο ἀϊδαγθηῖ οἰἐϊ68 (ῬᾺ]. Ρ. 114 844.) ; 566 
Ἡσίπεν Ἐ. ὙΥ. (6. ν.) δηὰ (θβεηῖμβ (168. (111. 1197). ΤΈΏΘΓΘ 18 πὸ Εἷ8- 
ἰοτῖοα] ουϊάθηοθ ἰο βυβίδιη δ ιυαϊα" δ ορϊπίοη ((ἐδβοῖι. 1. Ρ. 197), δαὶ 
186 παι Καάοϑθῃ Βαγηϑθα νγὰ8 σίνϑῃ ἴῃ ΘΟ; ΒΘαΠΘΏ06 οὗ ἴπ6ΓῸ ὈΘΙῺ᾽ ΒΟΠῚΘ 
οἴμϑῦ ρίδοθ οὔ ρτϑδί.γ ἱπιρογίδποο ἴῃ {86 πϑῖρῃθουγμοοά, ἔγοπι ΜΒ ]οἢ 
Καάοβῆ μδὰ ἴο ἰδῖκα ἰΐ8β πᾶηθ. Αρϑίη, ἰΐϑῦο 18. ΟὨΪΥ οὔθ Ῥαγαη τηθη- 
ιἰοποά, οἰζμον ἰπ (86 Ῥεπίδίουοι (85 υ. Παιπιεν Βοῖίγ. Ρ. 8 β8 08), ΟΓ ἴὰ 

ω.--..--. 
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Καωχϊοδῖ Βαγπδα ᾿ὰϑ ἴπ6 οχίγοτηθ ροϊπί οὔ Οδπδδῃ ἰονασγάβ ἔῃ 
βου (ἢ-Θαδβὲ, δηἃ οὐ ἰπδὲ δοσουμπί 18 ρ]δοθα ἴῃ ΔΠΕ Ήθβἰβ ἰο Θ΄αζα, 
Π6 πιοϑῖ βου ΠΟΥ ΟΥ̓ οὗὨ {16 Ῥἢ Πβέλμθβ, το νγὰ8. ΟὨΪΥ 88 
Ποῦ 8. ἸΟΌΓΠΘΥ ἔσο Π6 Μοάϊογσγϑηθδῃ (οδίηϑοπ ᾿ἱ. 874 5866.) 
Δηα δοοογάϊηρ ἰο (ἀθη. χ. 19 νγᾶβ [16 ᾿ἰτηἱῦ οὗὅἁἨ [Π6 ἰουυϊίοσν οὗ 
1816 (ὐδμδδηῖοβ οἡ [19 βου! -νοϑύ. ὙὍὴ6 ἰαπα ο αοδἤδη Βροόκϑη 

ΔΏΥ ρϑγί οἵ (16 ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊ : 866 ζ7]εηφϑίεηδενο Οἰαβοῖ. Β1]. Ρ. 222. 
Το τηουηϊδίηβ οἵ βαγαη (Πουϊ. χχχῖϊ!, 2; ΗδΌ. 111. 8) τιυδὲ θ6 Ἰοοκοά 
ἴον ἴῃ ἴδπ6 ἀδβογὶ οὔ ἰῃδὲ ἤδπιθ, ψν δ οἢ οχίθπαβ ἰὸ (86 Αγαῦδῇ, ΒΕΓ ἰΐ 
ἷβ Βουηαοά ὈΥ ἃ ϑἴθϑθρ σπιουηίδίη σαῆρθ. [18 ᾿πιροββϑί]9 ἰ0 ἀΐβοονθν 
ΔΗΥ͂ ΓΟίοΓΘηΘΘ ἴο 8 Οἰζγ πῃ Ῥάγδῃ, οἱἰζθοῦ ἴῃ θη. χῖν. 6 864. 88 Ζισαϊά 
Ἰπηδρίηθ8 ((οβοῖι. ᾿.. ῥ. 198), οὐ 'π 1 Κίηρβ χὶ. 18, 88 } εἰϊζϑον ΒΌΡ ροβθβ 
(Ηδ8. Ρ. 1486.) ὙΙ τοΐϑσθηοο ἰο (86 οοπηθοίίου Ὀοίνγθθη {Π6 ἀδβογίϑ 
οὗ Ῥαγβϑη δηὰ ἴῃ, 1ἰ 18 ἔγθα πο ΠΟΥ δβϑαπιοὰ ἐμαὶ {ΠΟῪ οἰ ποά ϑδοβ οὐ βου, 
ΜΙ͂. Βαμπιφσατγίεη ((οτι. 1). ν. 809) δῃὰ 1 εἰἐσϑοῖ, (αἱ 53.}.) βέδῃά δ]οῃθ 
ἴῃ {ποτ ορ' πίοπ, ἰδδέ (Π|6 Ἰαί(οΓ νγαβ [μδὺ ρατύ οἵ (86 ἀοδβετί οἵ Ῥδγδπ, ἴῃ 
στ ἰοἢ ΚαἀοΒ ἢ ῬγᾺ5 βἰτυδίθα , ἴῃ οἵμον νογάθ, ἐμαὶ {86 ἀοϑογὶ οὔ Ῥδγδῃ 
Ἰποϊυάοα [86 5Π|4}16. βρδᾷοβθ, πόση ὈΥ̓͂ (Π6 πᾶπιθ οὗ ἰμ6 ἀρβογί οὗ ὅἴη. 
ΔΑ σαν! οχαπιϊηδίϊοη οὗ 411 ἐμ6 ραβϑαᾶρθβθ ἴῃ σι οι {86 ᾿αίΐοΓ ΟΟΟῸΓΒ 
Ὑ0}}} γαῖβθ {818 οοπ]θοΐαγο ἱπίο 8 οογίαϊπῖγ. ΤῸ ἀδβογί οἵ β':π 18 οὐ ΪΥ 
ὨΔΙΏΘΩ ἰπ οοηποοίίου ΠῊ Κααοϑὴ ἱπ {86 ἀσβοτὶ οὗ Ῥασϑῆ, [{ γγὰ8 
ἴγοτα {Π6 ἀδδβογὺ οἵ Ῥάγδῃ {μδὺ Μοβθβ βοηὶ ουὖῦ ἴΠ6 8ρ168, δῃά {δ6Υ τὸ- 
ἰαγηθα ἴο Ηἷπὶ δηά (Π6 Ρθορὶθ, ἰο {μ6 ἀθβογὶ οὗ Ῥαγδῃ πθὰγῦ ἴ0ο Κδάθβῃ 
(Νιυμη. χιϊ. 160, δηά χἱ. 8, οοτηρατγοα υῖτἢ οἤδρ. χὶϊ!. 26, Ὠϑαϊ, 1. 19 
Β44.), δϊον βανυίηρ οχρίογοὰ ἐπ Ἰδηὰ ἔγοτα {πὸ ἀδϑβοζί οὗ βϊη ἰο Εθοβοῦ 
ΠΘΑΡ ἴο Ηδιδίι (Νά. χιϊ. 21.) ὙΤΠο ἀοβογί οὗ ἴῃ πιυδί, ἐμογϑίοσο, 
[0 8Β0π16 Θχίϑηϊ δἱ ἰϑαβϑί, μᾶνϑ οοἰποί δὰ νοι ἐμαὶ οὗ Ῥαγδῃ, ἴοσ [Π6 ροϊηὶ 
ἔτοται ψν δί ἢ (86 βρῖ68 58οῖ ουὔῦ τησϑί παίαγα ἢ θατο ἑογιηθα [86 ἐξγπιΐπιι8 
α φιο πῃ (86 Θουπίυν ἰο ὃ Ἔχρίοτοά. Τΐδ τϑὺ 06 866ῃ 8{1}} ἸΏΟτΘ 
οἰθδυν ἔτοτι Ναπ). χχ. 1, χχνὶϊ. 14, δῃὰ χχχὶϊ. 86, πίβογο Κι δάθβ ἰβ 
ΡΙδοϑά ἴπ ἐμ ἀθβογὶ οὗ βἷα (866 αἷδο Νππι. χχχίν. ὃ---, δηὰ “088. χν, 
1---8.) [τ ἰ8 ἔσὰθ δαὶ νγὸ τηϊρὲ θ6 164 ἰο ἰηξδσ ἔγοτῃ ἐπ|8, (δαὶ Ῥδγδῃ 
δα Κ΄: γγ6ΓΘ ἸΏΘΓΘΪΥ αἰ ἴδγοηὶ παπιθβ οὔ οἢΘ πὰ ἔμ6 βαπιὸ ἀβδβογί. Βαΐ 
ἦς 18. ονϊἀθηῖ (μδὲ (86 ἕοττηθῦ '8 {86 Ἰῆογθ βΌΠΕΤΑΙ Ὡ8π|6, [86 Ἰαίίογ ἃ 
ΒρΘοΐδὶ οὔθ, ῬΔΙΠΥ ἥτοπι ἐμὸ δος {παὶ ἰδ 18. δἰ γϑὺ8 (86 ἀθβογί οὗ Ῥδγϑῃ 
ὙὨ]οἢ, 18 δβϑοοϊα θα τ ἰῃδὲ οὗ Κ΄ παὶ, ἰο ροΐϊεΐ ουὐ ἴπ6 ἔνο δχύγοιμθ 
Ῥοϊηίθ ὈῪ νοι ἐπ6 νγδηαοτίηρ οὗ [86 οἰ! άγοα οὗἉ [βγδ6] ἱπ (86 ν»] ἀον- 
ὯΘ88 οὗ Ατδοΐα πόσο δουπάρα, τ 1]8ὲ να πόνον βπὰ [δαὶ οἵ ἴῃ (806 
Ναπι. χ. 12 Πουϊ. χχχῖϊ. 2; δ]8ο Ὠοαῖ. ἱ. 1, 2, οἵ, Ηεπσείεηδενο αἱ 
ὩΡΓΔ) ; δῃά ῥδγιν δἷβδὸ ἤγοση [86 βρρἰϊοδέϊοη οἵ [86 πϑῖιθ ϑδιὲπ 'π [86 
Ῥᾶββαρθ Ὀδίογα 8 ἴ0 [η6 ἀοβοσὶ, νυ ίο ἐογπχθὰ {86 βου ποτα ὈΟΘΠΟΔΓΥ οὗ 
Ῥα]θϑίϊηθ, Ὑ118ὲ ἰπ οἵμον ρῥΐδοθβ 1ΐ 18 οδ]ϑάὰ Ῥασὰπ (θη. χχῖ. 2]; 
1. ϑα). χχν. 1.) τοπὶ 81] (μῖβ 1ξ ὨΘΟΟΒβαγ]Ύ (οἰ Πονγβ, {μδὺ {86 γ᾿ 0}6 
οὗ (Ἀ6 ποι - ϑαβδίθγῃ ροσίΐου οὔ (μ6 ρϑηΐπϑυϊα οἵ ϑ΄'πδὶ Ὅογθ {8:6 πδῖηθ οὗ 
Ῥᾷσϑα ; δαὶ [παῖ {πὲ ραγίϊου αν ρογίϊομ οὗ 1, ἴῃ τὶ οὶ Καάθβῃ βίοοά, 
ΜΆΒ πδηηοὰ βίη, δηὰ (ἢ}]18 18 4}} {π᾿ ἀοβοτὶρίΐοπ ὑπαὶ νγὸ οϑδῃ ρῖνο οἵ {δπδΐ 
Ῥογίίοη. 
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οὗ ἤθγθ δῃὰ Ἵἶἴδρ. χὶ. 10, πηυβὲ οὐ οουγβο ποῖ 6 σοηίουπάοα τ 
{86 ῥγόνῖποα οὐ [Π6 βαᾶπιθ πδπ6, ὙΥΒ]οἢ νγὰ8 σίνθῃ ἴο {8μ6 [ΒΥ 6 [1{68, 
8ἃ8 ἃ ἀν! ]Πρ- ͵δοο, ἱπ Εργριὲ (θη. χὶνὶ. 48.) [0 ἀογνοα 18 
ΠΔΠῚ6 ΠῸΠῚ 8 ΟΥ̓ οἱὗὁἨ Ο΄οδλδιη, οα. ἢπ6 τηουηῃίδιηβ δὲ [Π6 θα ΓΘ 6 
βου ἢ οἵ Ῥα]θβίϊηθ (ἢ. χν. 51); δῃὰ {8 18. 411 {πὶ σδῃ 6 
ἀθοϊάθά 1ῃ γϑἔδθγθησο ἰο 11.--Ὁ, 42 ΓΙ ὉΝΘ αἵ ὁπ ἐϊηιο; Ολαϊαδο 

ΝΣ ΝῊΤΤΡ ὍΠΟ [ΘΙ ρΟΓΟ, ἔ.6. ἱῃ 016 ΘΑΠΙΡΑΙρΏ,, ἡΥ Π]Οἢ ΤΩΔΥ Πανθ 

Ἰαϑεθά ἕν ἃ οοπδίἀθγβθ]ο {ἴτη6 ; 866 οἴ. χὶ. 18, δῃα Οἴογίοσιιδ (οη 
{π18 Ὀο0Κ.) ΑἹ] {815 “οβῆυδ νγαᾶθ 8019 ἴο ρογίοτιηι, βθοδῦϑβθ 
“)6]ιοναῆ, {π6 οὐ οὗ 15γ8ο], ἰουρης ΤῸ ἢ18 ρϑορὶϑ, σ᾽ νίπσ 1Π6 πὶ 
[86 νἹοίουΥ νου ΠΟ γα ΟΥ̓ ̓ ΐ8. Οὐ ρόνοσ. ΤΠ ἤπα] οἰδαδβο οὔ 
ἴη6 424 νογβο δῃὰ {Π9 ψο]6 οὗ [πΠ6 484 ἀστοο ποσὰ ἴου σογὰ ψῖ}} 
[Π6 σοποϊαάϊπρ ον. οὗ {π6 αποίδιϊοι ἴσου ἴΠ6 ,ϑορῆδν λαγια- 
δἦαν, νν. 14, 15. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΙ. 

ὈΕΕΈΑΤ ΟΕ ΤΗΞ ΑἸ ΓΕΡῸ ΕΙΝΟΒ ΟΕ ΝΟΒΤΗΕΕΝ ΟΑΝΑΑΝ, ΥΥ. 1-- 

1δ. ΟΟΜΡΙΕΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΟΟΝΟΓΕΒΊΒ, ΥΥ̓͂. 16---28. 

γν. 1---ὁ. Αἴἴοῦ Φοβῆυα μδά βυδάμποα {Π6 βουϊῃογῃ ρατγί οὗ 
Οδηδδπ, “6δῖη, Κὶηρ οὗ Ηδζοσ, ᾿ἱπάπορά τῃ6 ψΒοῖο οἵ {Π|᾿ Κρ 8 

οὗἨ 1786 που ἴο δηΐοῦ ἰηῖο δὴ ἃ] ηοα πὰ ορροβο ἴπ6 ΒΓΔ 6] 168. 
ὙΠ} 118 ᾿πίθην ΠΟΥ Θποαπιροα ὈΥ 14 Μογοιλ τ ἢ δὴ 'πηὰ- 
ΤΉ ΘΥΔΌ]6 ΔΥΠῚΥ ἃπά ἃ ἰαιρα ὨυτΩΌΟΥ Οὗ ΠΟΥ868 δηα οἰιατοίβ. Υ΄. 1. 
Απα ἱὶ οαπιθ ἰο ρα88, υυἱιθπι «“ζαδίπ ᾿δανά, 85. οὕ ἴπ8 ονοσίῃτονν οὐ [6 
Οὐδμδδη 68 οὔ ἐπ6 βου (ο. 10.) «“4Ὀ1η, Κίηρ οἵ Ηαζον, ρἰαςϑά Ὠϊπ)- 
ΒΘ] αἱ {Π6 μοδὰ οἔΊμ6 δἰ απο, θδοαῦβα Παζον μαὰ θθϑθη ᾿ τ μοσίο ἐῃ6 
Ἰοδάϊπρσ Κπράοτῃ ἰῃ πουμοση ὐδπαδὴ (ν. 10.) ὉΠ ΟἿ Οὔ ΝΠ 

“4164 ΟΥ̓ ϑοξορλιδ Ασωρος, Ὁγ ἰιιδοδῖιι ᾿Ασώρ, ν᾽88 δἰἰυαἱοά 0Ω 
{π6 πουῖδ οὗ 1Κ0 Μίογοιῃ (ϑ'δηιοοῃοη 18), ὑπέρκειται τῆς Σεμε- 
χωνίτιδος λίμνης (υοδορῆωδ Απὶ. ν. ὅ, 1), δῃηἃ νγᾶβ δου σαγ 8 
Δ]οἰἱοα ἴο [Π9 ἐγ]09 οἵ ΝΑρμίμαῖ! (οἢ. χῖχ. 86.) ((ὐὐτηραῦθ ΤΩ 
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Οὐομ. ου ἴπ6 Βοοῖκβ οἵ Κίηρβ, ρ. 141.)}} ὙἯὺθ τιϑοὶ αραίῃ ἴῃ 1}6 
ρΡοσιοά οὗ [16 Φυάρσοβ ἢ ἃ Κιηρ παπηθά «7αδίη, ΠΟ 18 ἀθβοσϊ δοά 
88 “ Κιπρ οἵ ὐδπδϑῃ, (μδὶ γοϊρηοά αἱ Ηδζογ" (Ψυάρ. ἵν. 3.) 1ῃ 
ΔΗΥ͂ 886 6 ΜὙᾺ8 ΟΟΡΙΔΙΠΪΥ ἃ ΒΌΘΟΘΒ80 οὗ ἴΠ6 «4 ϊῃ βροΐζθη οὗ 
ΠΟΓ6,) ΠΟΙΟΥ͂ γγ76 ΒΌΡΡΟΒΘ ἴπ6 σϑραϊαν {{{16 οὗ [πΠ6 ΚΙπρβ οὗ Ηαζοῦ 
ἰο ἢανα Ὀθθιι “ ΔὈϊη (3. 1πΠ6 7πιοἰἰσεη) ΟΥ̓τΆΘΓΟΙῪ τΠδὲ 8 ποῖ 6 Ὁ 

Κὶησ γγβ γοϊρτιῖηρ οὗ [Π6 8818 8116 88 ἢ18 ργϑάθοθδϑοσ. ασοη 
18 ΟὨΪΥ τηθηθοηθα ΟΠ66 ΠΟΘ, Οἷ,. ΧΙΙ, 19. 118 ΡοΒΙΠΙΟὴ 18 ΄αϊΐθ 
ὈΠΕπον. ΤΠ 58Π16 ΓΕΙΏΔΙΪ 5 ΔΡΡΙῪ ἴο δλύηπισοι ἀπ «οἠδπαρῆ. 
ΤΙ ἴογπηοῦ, 641164 ἴῃ οἢΔρΡ. ΧΙ. 20, 51} ΠἸΥΟΠ-ἸΔΘΓΌΉ, γγ88 ἀβϑὶσηοά 
ἴο ἴπ6 {τῖῦ6 οὗ Ζορυΐοη (εἶ. χῖχ. 15), ἴΠ6 Ἰαΐίίοσ ἴο ἔπθ {{06 οὗ 
Αϑ8ογ (εἶν. χὶχ 25.)" Υ͂. 2. ΓΔ ΠΕΣ ἰοισαγ8 {δι6 πον, οπι 

ἐλ6 πιοιιπέαϊη8, 1.6.) ὁπ 1Π|6 πουίδογη τηοππῃίβίηδ, ποῖ, ΒουΘΥΘΥ, 

οπ 1μΘὈδῃοη, 88 ὕοδορλιι8 (Δηῖΐ. ν. 1---18), ϊολιαοῖῖα, ϑολιιῖξ, 
2 νέ8ον, απὰ ἴμ6 ἰτοσοίίοαὶ Παπαδοοῖ ἀβϑαταθ, Ὀὰδ οἡ ἴπ6 πιουῃ- 
ἰΔ18 οὗἨ ΝΑρθῖμα]} (οι. χχ. 7) τ ἢ βιγοῖο ἢ {πτοῦρὶ (1411|66. 
76 Αναδα οπ ἐδ6 βομίΐ ο Οἠίπποτοί, νγὰ8 1ῃ6 νδ]ϊου οὗ 19 
ογάδῃη, οσχίθηάίηρ στοὰ {Π6 1μᾳΚ οὗ (ἀθμποβαυθι ἰονγαγάβ.- 6 
ΒΟΌ ἢ, ἴῃ ΟἾΒΘΥ ψογ 8 {πὸ πουΐποση ραγί οὗ 16 Ασὰρα. ΤΠ τϑη- 
ἀοτῖηρ ρσίνοη ὈΥ {μ6 Ολαϊάθο 18 1πογθίογθ ουγτοοῖ ; ἼΘ᾽). ΟΛΎΞ 

(ἐς γρύβὰ8 Απϑίγαπὶ (ὐθπθβαγβ8. ΜήίΙολαοίΐβ, Θολεΐζ, 7 όνόδβογ, απ 
{πΠ06 τοφοίοαί Παπαδοοῖ, ἃταὸ ααἰϊϊα στοηρ ἱπ Βαρροβίηρ [Π6 
ΣΟΥ ἴο 6 Οὐοίοοψτΐα, ἴὉΓ ὉΥ 80 ἀοΐηρ, {Π6Ὺ πορθεῖ, νη - 
ουδ ΔΩΥ͂ τϑᾶδοῃ, (86 ἔαγ ΠΥ ἀθβου ρθη ΠΥ ), Ομη- 

1 ΤΏΟΓΘ 6 Γ6 {π)ῦ|Ὸ ΣΩΟΓῸ ἰΟἾΠΒ οὗ [86 ΒΔΠ16 Π8πι6 ἴῃ 6 βΒου( οὗ Δ}, 
οἷ, χν. 28 δηὰ 28. 

31Τι ἰβ αυἱΐο 8ῃ Δ ΓΑΓῪ ἐπίηρ οἡ (6 ρατὶ οἵὗὁἨὨ 3αϑβὲιι5 ἀηὰ δγιδίνδ 
ἴο ᾿ΔΘΠΙ͂Υ ἡποῦ ϑἠϊπιγον Μ ἢ 41.) ϑαπιαγῖα, ΨΥ ὈΟΝ ᾽88. ΟὨΪΥ 

Βα} Ὁγ Κίπρ Ομτὶ (1 ΚΊπρβ χνὶ. 24.) ΤΉ οτο 18} δὲ 88 1{{16 στουπά ἴογ 
ἩαπιεϊδυεἸα᾽ 5 οοπ]δοίαγο ἐμαὶ Α ΟΠ βαρ ἰ8 (Π6 ϑᾶτηθ 88 Αδοο (Ῥιοϊθτηδῖ8) 
(Ρ. 2831.}.---Οἰιμδοδίιιβ 8.0. ΒΔγΥ5: Ακσάφ λέγεται δέ τις κώμη Ἑξάδους ἐν τῇ 
πεδίαδι πὰρὰ τὸ ὄρους Θαβώρ, ἀπέχουσα Διοκαισαρείας σημείοις ἡ. υὔόγοπις 
Θἰβο Β8Υ8 : ν᾿] }]4 Ολεδαίμβ ἴῃ οοἴδνο ᾿αρ᾽46 Π᾿οσοδοβαγδθδθ, δα γδάϊοθσῃ 
τηοηῖθ ΤΔΌΟΥ ἴῃ ΘΔΠΙρΟ8 ἰσῖρυθΒ. Βυΐ 1ἰ 8 ονἹάθηΐ ἔγοπι οἷν. χίχ. 
2ὅ {μὲ ΑἌοὨΒΗΒΡΏ οδπηοί πανο ὈΘοῖ Ββιἰπαἰθα 80 ἴᾺΓ ἰοὸ (86 βοιί : δπὰ 
[Π6 βἰδίθιηθηϊ τηϑδᾶθ ἴῃ {π6 Οποτηδϑί. Ἀρρδγθηιν δγῖθαβ ἴσο 8 οοηΐα- 
βίου Ὀούνγθθῃ (029 {ἴὺ πᾶηθ8 Αομβῃδρῃ δὰ Ηδθβυ οἱ (τ βο 

οἶαρ. χῖχ. 18), βίποο Εἰμβοδίνιδ 8.0. ᾿Αχεσελώθ φΒβὶρ8Β ῥγθοίβϑὶυ [Ὦ6 
ΒΔΙΏΘ δ᾽ ἰαδίϊοη (0 Δποίμον ρΪδοθ, ποι ἦς 68}18 Χεαλούς, ὕέγοπις ΟΠ 688}π8. 
Ἠδῦοθ ᾿Βξαδούς 8 ονἱἄδηιν ἃ οοστυρὶ τοβαϊηρ. 
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ΠΟΡΟΙΒ 18 οἰ. 1π6 ἕονσῃ ΟΠ Ππογθία (οἰ. χῖχ. 85) ΠΌμι τὶ ἢ 
ἐῃ0 δϑα οὗ (Ἃἀδ] θα ἀογῖνοθ 118 ἤδῆιθ, ϑὅθα οὔ ΟἸΠηπογοιῃ 
(εἰ. χῖ!. 8), 186 δα οὗ ΟἸ πη ογθί (οπαρ. χϊ, 27; Ναπι. 
χχχῖν. 11: Τϑαΐ, 11. 17) ΟΥ̓ 656 (Π6 808 1186] ἜΕΥ 18 186 
ΠΟΥ ΒΘΙΏ ρᾶγί οὗ (π6 Ἰονν ρτουπᾶ, τ] ο ἢ βέγθίομββ ἔγοπι Οδστηθὶ 
ἴο 42 (οἷ, “Παρ. ἰχ. 1), {888 15 1Π6 868 ἰϑνϑὶ, σαπηΐηρ Ῥάγα]ο] 
ἴο {86 τηοπηίδίηβ οὐ 18γδδὶ (ν. 16), ἀπά οπάϊηρ βοιηθνῆογο δροὺΐ 
όορρα. [{ ἱποϊμαθά [89 σϑπονηθα συ] ]ο ὺ οὗ 5'μαζοη; οἴ, υ. 
Καυπιοὸν Ῥαϊ. Ῥ. 52 86η. ---“ 1 ΓΉΒΩ3 : 95 ἐδ6 λείσλί8 (1118) οΥΓ 
720», ΟΥ ἴῃ ὅπ6 ΒΡ ] απ 8 (ΓῈ9) οὔ Ποσ. Ῥδῖπον (. Υ-. 1. 321), 

Κοδοπηιῶ ον (ΑἸΛοΥΈΒΚ. 11. 2 Ρ. 828) δηἀ Ο΄ὁϑοπΐμδ (1Π68. 11. 866), 
ΤορΆΓὰ ἡ) ΣΌΣ) ΟΥ̓ ΣἼ) 88. ἃ ῬΓΌΡΘΙ ΠΘΙῚΘ ἀθηοίϊηρ {86 οἰΐγ, 

ΒΙΟἢ ἴῃ ΟἾΠΟΥ ΡΙαΘ 68 18. 641164 ἸΩΘΓΘΪΥ ΟΣ ΜΞ: (οἷ. ΧΙΙ, 18, 
δηὰ χυ]. 11). ΤΊ]8, ποννονυοῦ, 18 αυϊίθ ΘΥΤΟΏΘΟΙΙ8, 88 ΤΩΔΥ͂ ὉΘ 
8660 ἔγοιῃ 1 Κίηρβιν. 11, ψ ΠΘΓΘ ΜΞ Τρ δ] 15 αδοα ἴο ἀθβουϊῦθ 

16 ὙΒοΪ6 οἵ {π6 μἰρη]απά5 οὐ Τοσ, ἀπά 4180. ποτὶ σἤδρ. ΧΙ. 28, 
ΠΟΙ 11 ἰ8 αἰβι σα βηθα ἴτομπι Ἴ 5). [86 ἴον οὗ δον» 

βίοοά ἀροη ἴΠ6 Μοαϊ οσταηθδῃ 888, ὑεονν {89 ῬΓουηοηΐογυ οὗ Οδγ- 
τα], ηἶπ6 ΒοΠΊΔῃ 1168 ἔτοτι (ὐδοβᾶσϑα, Δα ὁρροβὶϊθ ἰο ἃ ϑροΐ οδ]]ϑὰ 
Ταγίωγα ΟΥ Τογίμγα. (386 τὴῦ Οὐομηπι. οα {ῃ6 Βοοῖβ οὗ Κίηρβ, 
Ρ. 47 864.).---Ὗ, 8. ΟὐΙηραγο [86 ΤΙ ΑΓ ΚΒ οἡ 6ἢ. 11},.10. “7 πιοΉ, 
οΑ]Π]ο ἃ Ὀγ 16 Βιάοῃίδηβ ϑίγίοπ, ΟΥ̓ (88 Απιογῖτα8 ϑλοπὲν (Ὠ δαί. 
}11.. 9), ἀπά ἴῃ οαῖ. ἱν. 48 Ἰ 18 {19 οι!  Βογητηοϑ ρογίίοη οὗ 

ΑΠΕΠ Ραηυ8, ἔπ6 ὠδοῖ-ο8..- λολλ τὰ 118. βου! ῃ-Θαβίθσῃ στὰ 

7εδοὶ Ηεϊδοῖ,, ἴἰ6 Ἰοιοβὺ τιοπηἰαϊη-ρ ας [ἢ ϑυτῖα, τ ΒΙΘἢ τίβ68, 
δῇ (π6 ροϊηῦ ΘΓ [ἢ 9606] Η6Ιβοἢ ἀἴνουρθθ ἔτοτα [86 .76Ὀ6]- 
68 :- ΘΒ ῖ Κ᾿, τὸ [Π6 πεοῖρῃι οὗ 10,000 ἔδοι αϑονθ {π6 ᾿ϑνοὶ οὔ {86 
Μεαϊοσταπθᾶη 868, δηα 8 οονογϑὰ νὴ ρογρθίυδὶ 1οθ, [θυ ψ ΒΊΟΣ 

ΓΟΆ80Π [6 ΑΥ̓ΔῸΒ 08]] 11 [16 βπον-οπηἴΑ! (ςλὼ! .-.λλ9}; (866 

Ῥέπον ἘΝΥ. 8. νου. αμηιον, Ῥα]. 88 864.) δηα οδίπδοη ἰϊ. 009 
844. ἀηὰ 6235). ΤΠ Ηδγιηοη, 1.6.7 {Π|6 «76 06]-68}.- 5161 Κἢ, νγὰβ {Π6 
ποίμοση θοπηάδγυ οὗἩ Ῥϑ᾽ββιμθ ὁ ἰμ6 βαϑί οὗ [Π6 Φογάδη (νυ. 17, 
Ἀοαί. 1}. 8, ἰν. 48.) 7Τῆε ἰαπὰ οΥὙ Μερροΐ σαπποῖ Ὀ6 ΔΠΥ οἵ ΟΣ (Πδη 

1 Αοοογάϊηρ ἰο “εγοπιθ (Οὐοπηπιοπί. ἰπ Ἐζοοι. χὶνῖ!, 21), διά ἐμθ 
Οποπιαϑί. 8.0. Ομθηηθγοίμ, {Π9 οἷἷγν οὗἨ Τίδεγίαδ ν᾽88 ἰουτη θυ παιηϑὰ 
Ομοπηθγοίῃ. Βυΐ (μῖβ 18 ορροβοά Ὀγ 41} (89 ΕΑΌΡίηΒ, νῆο υπδηΐϊ- 
ΤΩΟΌΒΙΥ͂ Δ6ΤῸΘ ἴῃ {Π6 βία δπηεηὶ ἐμαὶ δκ Καίῃ, οἢ. χὶχ. 8ὅ, νν8 [86 581} 
88 Τιδεγίαϑ. Οἵ. 1 σλίξοοί ΟΡ. ἱϊ, Ρ. 228, ἀπὰ [86 πούβϑ οῃ οἷ. χίχ. 3. 
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1.16 ἐγαοὺ οὗ Θουπέσυ δ 186 ἴοοὲ οὗ ἴδ «60 6]-65}}- 5.61 Κἢ Ὀοίνγθθῃ 
{16 9606] Ηοίϑοῖ ἂἀπὰ Νὴγ Ηδβθουβ, {πγουρὶὴ τὶς 4 Ὀτοβά δύτὰ 
ΟΥ̓ 11π6 οἵ 81}}8 οὗ ἱποοηβι ἀογ Ὁ]9 μοῖσῃί ΓᾺΠ5 βου νγαγάβ ἔργο (ἢ 
ἴοοί οὗ 1Π6 Ἰοβιῖοβι ραγὺ οὗ [π6 “60 6]-68}- ΘΠ ΚΉ, ἔοσταῖηρ' [86 ρὲ 
Ἰαπὰ νοὶ δα β ̓η [6Κὸ Η]6 ἢ οα {86 οαβϑί. ΤῊϊΐβ ἐγϑοὶ 18 οα]]ϑὰ 
7600] ΗἩοΐβοῖ δοοονάϊησ ἰο δευγοζλαγνάέ (οἷ, Πἰοδίπδοπ ᾿ἰϊ. 844).} 
Υ. 4. Τμ686 Κίπρθ οοἸ]θοίθα ἐποῖν ἔοσοθβ, τ οἷ οστηθά, ΤΏ θη 
ἀπο, Δ ἱΠΗΙΏΘΡΑ 16 ΔΙΤΩΥ͂, πὰ δβθαπηθα 6Βρ6018}} 7 τουτί θ]9 ἴο 
1116 ΙΒγαθ 68 οἢ δοσουηῖὶ οἵἉἩ ἴ[Π6 ἰαῦρθ ππιθον οὗ 118 ΠΟΥΒ68 (118 
ΒίζοΠΡ σαν ΙΓ), δηά οἤαγῖοίβΌ “4 ΜΌο ρῥθορ]θ, ουὐϑθῃ 88 {6 
Β8ΠᾺ {Παΐ 18 Ὁροη {Π0 868 -8Ποσα ἴῃ τη] 6 νγὰ8 ἃ βίδηαϊησ 
ῬὮγαβο διηοηρθῖ {Π6 Ηθθγονγβ ἰο ἀθηοΐθ δὴ ἱπηα ΓΆὉ]6 οσονά 
(οἴ. (θη. χχὶϊ. 17, χχχὶὶ. 18 ; ὁ πᾶρ΄ νἱὶ. 12 ; 2 ὅδῃι. χυ]ἱ.9] 1.) ἄς.) 

«7οεορῆμδ (ΑὨϊ. ν. 1) 18)» δοοοσάϊηρ ἰο ἃ οδουϊδίο οὗ 18 ον ἢ 
ΤΟΟΚΟΩΒ ἴΠ6 ΠΌΤΩΡΟΥΒ ἂὲ 800,000 ἔοοϊ, 10,000 οαναῖγυ, δηὰ 20,000 
σμασίοῖβ. Ὁ). ΔΟΟΟΡ ΠΡ ἴο οΠΔΡ. ΧΥ]]. 16, ἀπὰ Φυάγ. ἱν. 8, γΘΓΘ 

ἔγοτι οδαγίοί δος ΤΏΘΥ ΝΟΙΘ ποῖ, ΒΟΥΘΥΘΙ, 88 τηοδί βχροδιίοσβ ὃ6- 

ἔογϑ ᾿ἰοβοηηναἐζον' Βαρροβοά, οπαχίοίβ τ] βογίΐθ8. Το ΤῸ ΓΘ 
ἢγδι ἱπίσοάμοοθα ὈΥ Ογτγαβ, απὰ σγοσο δἰ ορθῖμοῦ ἀμΚηόντῃ ἴο {Π6 
Μεάθβ, ϑ'γυῖδπβ, δῃὰ Ασδθίδηβ, {παῖ 18 ἴο 41} [86 Αϑἰαἰξὶς 1068 
Ὀοίογο 16 [1216 οὗ ΟΥΤ 8, 88 Ὑ70}} 88 ἴο [Π6 ἀποϊθπίὶ ΕἸσυρίδ8ῃ8 ; 
(οἴ. Χεποράοηπ Ογτορδθὰ νὶ. 1. 37 δπὰά 80, δῃά Ῥηειξίπδοη, Μδη- 
ΠΟΥΒ 8η6 ΟἸδβίοιῃβ οὗ ἴμ9 Απείοης Εἰργρείαπϑ .. 850). Βενέλθαι ᾿85 
ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ οὐϑογνθὰ (οη Ψψυάρ. 1. 19), παῖ {ΠΟΥ σοῦ οδδτοίϑ 
[αϑιθηθα ψ ἢ ἰγοῦ, Κ ἐπ Εσγρίίαῃ νγαι-ομασοῖβ, το, 88 
γι λίπδοηι Ὦὰ8 ββονγῃ (Ρ. 842 δῃηὰ 848) γογα πιδάβ οἵ ψοοὰ Ὀπΐ 
ηδ]οα δηὰ Πρροα υγθ} ἰγοη.---Ὑγων ἐδόν ἀστοθά ἱορείλιον ἀνοαὶ 

1:6 ναῦν, ὙΠ] Οἢ τγ88 ἴο θ0 ψαροα ἴπ οοποοσί, δῃά ἢχϑα ὑροη ἐῃ0 
γνδίθυβ οὗ Μοζοιῃ 88 {116 ρ]δςθ οἵ δποδιιριιθηῖί. ΤῊ 15 τνᾺ8 ἴῃ} 16 Κθ 
βδιποοδβοηῖῖθ, Σεμεχωνῖτις ΟΥ Σαμοχωνῖτις λίμνη (“οεόρλυδ Απὶ. 
νυ. ὅ, 1 ἀθ 1υ6]]. 7. 11. 9, 7; ἰν. 1). 1}, πον Κπονσῃ ΟΥ̓ [86 Πδπι0 οὗ οἰ 

Ηυϊοῖ Ὁ,.αϑὶ πο, 8 8118}} ἔγθϑὶι νγϑίου ΙαΚο, ἐβγουρῆ ΠΟ} [ἢ 

Φογάδη ἤονβ, δδουΐ Ὁ οὐ ἔνο ΕἸ ρ 8} σοορταρ ΐ Δ] τα ]68 Ἰοηρ᾽ 
δηά οἵ αἰπιοβὲ θα] Ὀγθδάϊῃ. ὡτοδερδιιϑ ο8}}8 10 60 βἰδάϊα ἰοηρ 
δηὰ 60 Ὀτοαά. οἱ 1π6 μοῦ 10 18 Ῥουπάρα ὈΥ 4 ἱἰγδοὶ οὗ 

1 Τὴ ΜΙΖρβϑὶ δβεϊρτοὰ ἰο {86 Οδάϊθ8 ἴῃ Οἰ]οδὰ (Ψυὰρ. χὶ. 29), οΥ 
Ἐδιιδίῃ Μίσρο ()οϑἈ. χὶϊ. 26), δηὰ {δμὸ Ἰαπᾶ οὔ Μίζρδῃ Ὀθίουγ [86 
Ηδγπιοι, παᾶνὸ ὈΘΘΠ ὙΟΤῪ ΟΔΓΘΙ6Β5'ν οουζουπάοα ὈΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟ ΘὨ δίουβ 
Ἰποϊυάϊηρ ν. δεησεγῖε ν. 017. 
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Ἰδῃά οὗ [Π6 βαπθ οὐ θαυύϑθῃ στθδίοσ οχίθηΐϊ, σονοϑὰ ὃν σϑϑὰβ δπὰ 
ὈΌΪγΊ5Π68, ΓΠγοτισὴ πο ἢ ὕνγο ΟΥ ὕπγΘο τίν 8. τυ] ἘΠ ΟΙΥ σΟΌΓΒ6 
ἴο {Π6 ἰαἶκα, απὰ νυν ῃΐϊοῖ 18 ἀπαοπύθαΪγ σονογθὰ τ} ἢ} τγαῖου ΤΠ Θ ἢ 
{Ππ6 Ἰακα 15 1]|]1, ΗἩθησοθ ἴΠ6 γΠοΪθ ΔῪ 6 Ταρδγαθα 45 δοίι δ] ῦ 
ἱποϊπάθα ἴῃ 186 ἀγοὰ οὗ ἴπ6 ἰαἶκθ, τηδκίηρ Ὁ ἴπ 41} οἱρῃϊ οὗ 
ἴδῃ σοΟρΤΆΡὨΪΟΑ] τη 1168 ἰοηρ' πα ἰΟῸΥ οὐ ἔνα Ὀτοδά ; οἴ. Ποδίπϑοη 
1, 841 8ηᾳ. Οπ {Π6 Θθαβϑὶ δηὰ νϑϑὲ {Π6 ἴακθ 15 θουπάθά ὃν 
τηοπηΐδίη δορθβ.Ό [Ὁ τγ8ἃ8 ργΟ Δ ΌΪΥ οἡ 16 τ]ϑίηρ στοιπά οἡ ἐῃ6 
ὙγΘΒίΘΓΏ 8146 {μα 186 41}|ὁὰ Κίηρϑ ριτοΠ θα (ΠΟΙ [6 8-: ῸΣ γα ὅπά 
ἴῃδπὶ ἴῃ νϑῦβ. 7 ΤῸ Ὁ ὃν αϑους ἴπ6 νγαῖθυβ οἵ Μϑζοῃι. 

Υ͂. 6--9. Α5 {μ6 ΙΒγαθιξοβ ὑγοτθ ΒΌγΘ ἴο ὃ δἰαυτηθά αἱ τὴ6 
βῖσῃῦ οὗ [πΠ6 ϑηθιηυ, τῖτ ἢ 118. ΣΠΠΌΠΊΘΥΔΌΪ6 ἔΌγο 8, ἀπ Θβρϑοῖ δ] 
ὙῊ ἢ ̓ἰϑοσανδι! ΓΥ δηα γαγ-οΠμδτιοίβ, [Π6 ΤΟΥ ἀραὶ οΟΠβττηθά {6 
σΟΌΓΔΡΟ οὗ Ψο8ϑῆπα, δπηἃ ῥγοιη86α Ὠΐπ ἃ σοπιρ]θῖθ σοηαιιοϑὲ ΟΥ̓ΟΣ 
[πΠ0 ἴοοθ. Αἱ {π6 β8ᾶπ|6 ἄμπηθ ἢθ σοπηπηδη 8 Ὠΐτὰ ἰο Πουρῇ {ἢ6 
Βοῦ868 δηά Ὀυγη [Π6 ομδυοίβ. ἘΠ 8 Θποουγαροα, ο8}π8 βυιἀ ἄθη]ν 
αἰΐδοκβ ἤθη ὙΠ 411 Π18 ἀΓγ, ΘοπιρίθίοϊΥ τουΐθϑ {πθη, δηά 
Ραγϑαοβ ἴπθιη [ῸΣ ἃ στοαὶ ἀϊβίδποο, σ᾽] ρ᾽ ΠῸ 4υδΓίου, ἀπὰ ἀδδίγου- 
Ἰη) ΠΟΓΙΒ6Β 84 οΠδσιοῖβ ἃ8 νγ68}} 88 1η6ῃ.---Ὗ΄. 0. ΝΎ ΌΝ 1ὰ. φα. 

σἤδΡ. ΥἹῖ, 1 δῃὰ χ. 8. “Το στοδίοσ [Π6 ἀπ σεν δπα ΙΔ ΡΟῸΓ 
ἱηνοϊνθα ἴῃ {μ6 ονγουίῃγον οὐὗὁἨ δὴ ΔΥΊΩΥ 80 ναδὲ Δη4 ν78]] ἀ15.]ρ- 
᾿Ἰη64, {π6 ργρδίθυ 4150 γγαὰβ ἴῃ6 ΠΘΟΘβϑΥ [ῸΓ ἴΠ6 σοπῆάοθποσ οὗ 
)οβῆυδ ἴο Ὀ6 8 γθηριποπθα ἀπον. Ηρθποο Οοἀ ἀρρθϑᾶγῦβ ἴο ἢιΐ8 
βοσυδηΐ δῃη ἃ ῥγΟιἾ868 ἢἷπὶ {Π6 8816 8 οο 6588 ἃ8 Π6 ἢδα σίνϑη Π]πὶ 
ΟΠ ἴΌΓΠΊΘΥ ΟΟΟΑΒΙΟ0Π8.᾽ ((αἰυΐη.) ----ΜΆΠΥ ΘΧΡΟΒΙΟΥΒ ἤανθ βία Ὁ]6ἀ 
αἱ 1πΠ6 ττογάβ, “' ἴου [0-ἸΠΟΥΥΟΥ αροαῦξ (ἢ15 {τ6 ΜΨ11}1 ἀθ νοῦ ΤΠ 6 πὶ 
ἋΡ 81] 5]αϊπ Ὀοέοτο 18γδ6]. διαυίπρ τι {Π6 Βαρροδιίίοι. {πὶ 
)οβῆπα νγὰ8 501} ἴῃ [Π6 Οδρ αἱ ΟἸϊραὶ, ΤΠῸῪ 8ᾳνν {παΐ 11 τνὰβ 
ἱπῃροββ1 0168 ἴον εἰπὶ ἰο δάνϑδῃοθ ἴο ἴθ 1816 Μογοῖὰ ἰπ οπθ ἄαγ. 
Ηθηοθ «7οδορἧιι6 (Ἀπ. ν. 1, 18) ραγδρῆγαβαϑ : “' “οβῆμπα ςαπὶθ 
διαἀοπῖν ρου ἵποπὶ ὈΥ διὰ πέμπτης ἡμέρας ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐλθών; 
ἔγροιῃ ψ ποι Μιίολαοῖδ ἨΔΒΕΪΥ σοποῖϊ 468 [μὲ 6 τοδὰ ἴῃ ἢἷ8 Η6- 
Ὀγον ἰοχὲ (88 ἰῃ 1 ὅδ. χχ. 12) ΓΟ ΩΓΙΣΙ ὙΠ (566. ΟἸοηί. 

Β10]. ν. Ρ. 382). Τῇ οχραπαίϊοῃ δἀορίοα ἴῃ {π6 Εἰνοσοίϊοαζ 
Ἡαπάδοοῖ 18 [παῦ ΓΉΣΔΣΤῚ ΤΩ ὙΠΟ 18 Θαυϊγαϊθηΐ ἴὸ “αἱ {18 

ὮΤ.6 Οὐ 81} ΘΑΙΪΥ ἀἄδγ.᾽" ΤῊ Ϊδ ἴβ χυϊθο ΔΓ γα. Αμπὰ {16 ᾿Ἰηἴδ- 
Τοησ6 ἀγάνγῃ ΟΥ̓ Οαίυΐπ ΤῸπ {Π6 Αἰ ΠΟΙ 168 ἐπαὺ Ὀαβϑὶ {πΠ6 41|68- 
ἴοη οὗ {ἰπλ6, {παῷ “ἴη0 Κίῃηρβ πδὰ δάνδηῃοθα βοηθ ἀϊβίϑηςθ ἴο 
αἰΐδοῖκ “οβῆσα ἴῃ ΕἸ ρα], 15 δπθγοὶν ποραῖνοα ΕΥ̓ 1Π|6 ΟΧΡΓΘ85 



ΟΒΑΡΤΈΕ ΧΙ. 6---9. 28 

ΑΒϑουοη ἰῃ ν. 7 {μᾶῦ Φοβῆσθα [6]] ἀροη [Π6 ΘΏΘΤΩΥ ἴῃ ΤΠΘῚΓ 
δποδιηρηηθηΐ ὈΥ̓͂ 8Κ6 Μογο. γα πιυϑὲ ὑπο γθίοσο ΔΒΒΌΓΩΘ, ἃ8 
Οαἰπιοῖ, 7)6»6867᾽,, πα οὔποῦβ ἤδγο ἀοπο, [πδὶ οβῆπα αἀἸα ποὶ νγαῖΐ 
ἴον ὑπ 1116 Κίπρβ ἴο αἰΐδοὶς Ὠΐτα ἴῃ ἢΪ8. σδιὴρ αἱ ΟἼ]ρα], υαΐ 
ΤΩΙ Θα ἀραϊηβὺ {Π θη}, νἱ ἢ [Ππ6 ᾿πίθηΐοη οὗ σοπηηρσ' ἈΡΟῚ {61}, 
βοίογα ὉΠΟΙΥ ἈΣΤΩΥ σου] θ6 Ὀτουρσῇῦ Ἰηἴο ογάοῦ, δα {πᾶ γν Ὠ1]δὺ οα 
ἢ18 γγᾶν, δηἃ ὙΠ. ΟὨΪΥ ἃ ἀΑΥΒ ΟἸΓΠΘΥ ΠῸΠι [6 ΘΠΘΙΩΥ᾽ Β σΔ ΠΡ, 
ἢθ τϑορῖνθα [86 ἀἰνίπθ ῬγοΠἾβ6 ὑπαὺ 186 νἹοΙ ΤΟΥ 8που]ὰ δ6 ἢη18.---- 
ΤΉΘΓΘ 185 ἃ ΡΘΟΌΪΑΥ ΘΠ Ρἢ 8818 Ἰη ΘΠ 94 1 ἴΠ6 "9 ὙΠΙΘΩ ρχο- 

οοά68 ἴπ ρδυῖς!ρ]θ Ἰ5: “ἼΤΠοτθ 18 στθαῦ ἔοστοθ ἴῃ [Π6 ῬΡσΌπου ἢ 

1. Τὺ ἴ8 88 1 (ἀοά Πιδα 8814 : [Ποῦ 18 ΠῸ οᾶ86 ῸΣ γοὺὰ ἴο 
οϑιϊπιαῖθ [6 στγθδίηθββ οὗ {Ππ6 Ῥγββθηΐῦ ΨᾺΣ ὈΥ σοιῃρϑιίηρ ᾿ὑ 1 
ΥΟῸΓ οὐ δίγθησίη. ΕΌΓΣ {πᾶῦ νος 1 Πᾶνα 80 οἴΐξθη πη! βίοα 
ἴο γου, 1 νΜ}}}} πονν ρύον 46 ΟΥ̓ ΠΥ ΣΝ ΠΟ} 016 ΡΟΥΤΘΥ, Πα ΤΩΥ ποᾶ, 
γγΠ]6}1 868 ἤθᾶνθὴ δηα θαγίῃ, 5Π4}} ρογίογπι {πΠ686 {μϊηρβ.᾽» 
(Δαβιι8.)---ςν νευροκοπεῖν, ἴο ουὖΐ ὑπ 9 ΠΟΙ ΡἢΒ οὗ {Π6 ποῦδα8 ({86 

βίπουβ οὗ {πΠ9 ΠΙΠΘΡ ἢοοΐβ). ΤὨΪβΒ ποὺ ΟὨ]Υ Ἰαπιθα {ποῖὼ, δαϊΐ 
Τοπάογϑα ὑπ ηὶ αἱ ΥΪΥ ἀπ ῆὺ [ῸΓ 86, Β'η66 {Π6 Β[ ΠΥ, Ομ 6 Βθν6γρά, 
8 ΠΟΥΘΣ δ6 Πα6δ]6α ραῖη, μα 88 ἃ τα [6 ὐίδυίθβϑ γα οαΐ αἱ 
[6 βδῖηβ {ϊπ|6, 80 {παῦ {π6 ἤοΥβ68 δ᾽ϑθά ἰοὸ ἀθαίῃ (οἷ. ( ὁδογιῖι8 
[Π68. 5. γν.)ὺ. Το σοιητηδηα, ἴο στη 6. 1Π6 ΠΟΙ568 .86}688 Δηἀ ἴο 
βύυγη {Ππ| ομαγίοῦθ, ἃ8 νγ6}} ἃ8 {Π6 1πϑ. ΓΟ 08 ῬΧΘΥΙΟΌΒΙΥ σίνθη [ῸΓΣ 
{η6 δαΐυτο Κίηρσ, Ὁπᾶὸ ἢ6 βῃου]ὰ ποῖ τὰ] ἰρ}ν ΠΟΥΒ68 ἴο Ὠ] 1861} 
(θδαιϊ. χνὶϊ. 16), ννγᾶβ8 ἰπτοηαθα ἴο ἰοδα 1βγβϑὶ ποῖ ἴο ρδοθ 118 
σΟηΒάθηςσα 'ῃ ΠοΙβ65 8ηα οἤϑγιοίβ, Ὀαΐ ἴο ἰσχυδὲ 1η ἔπ6 Ἰμογὰ ἢ οὗ 

Ῥξ, χχ. 8, οχὶν!. 10.-Ἰ΄ῦ. 7. ὩΤΙ͂Β θῚ «πᾶ ἰλον ζεἶἶ ὠροῦ ἐλθηι. 

δ» Ὀοῖἢ ἤοῦο δῃὰ Τοῦ ᾿. 18 ᾿ἀεήδῥο: ἃ Ὠοβι 16 αδἰΐδοῖκ.--ὖ, 8. 

. ΤῊ ΘΏΘΠΊΥ τγοΙῸ ἀοἴθαϊθα δηὰ θα, Ομ ρατὶ ἴοοῖκ {πο σοδά ἴο- 
γγαγ 5 [86 πογίῃ-τνοϑὺ ἴο Θ᾽ άπ, [Π6 οἶμον ἰονναγαβ [Π6 που -Θαβὲ 

ἴο [186 ν8}16ὺ οὗ ΜΙζρθῃβ. «ϑδίάομπ 18 ἀἰβει ρα βῃθα οι Πογα δπὰ 
οἰᾶρ. χῖχ. 28 Ὀγ 180 ργϑάϊοδλίθ τ ἐλθ στοαί, ΟἹ δοοοιηΐ οἵ 118 

Ὀοΐηρσ [Ππ6 τηϑίρορο] !β οὗ Ῥμοθηϊοῖα. ΤῊ ΐβΒ ἴξ μαά οδαϑοὰ ἰο ὃ 
Ὀείοτθ {11 ταῖρι οὗ θθανιά, ἴον ὈΥῪ [πὶ ὑἴτὴθ 118 βιβϑίδθυ. ον ΤΥ 
᾿ι8α ΘΟ] ρ864 118 ΒρΙΘποαγ, ἀπ ἔακθη ἴΠ6 γϑὲ ρ]δοθ διχοηρβὲ [ἢ 
οἰὉ168 οὗἩ Ῥμοθηϊςοϊα (5866 ἤἤοογθη, Ἰάθθῃ 1. 2, Ρ. 10; Ο΄ δοηῖμ8 οἢ 
Ιβαϊδ} 1. ». 725; δῃὰ ἐσ οὐ ᾿ϑαϊδῃ ρ. 286). Αἱ {86 ργϑβθηΐ 

αν δ᾽ άοη, ϑδϊάα ([ 0) 18 ἀσάϊη ἰαῦροῦ ἰπδη Τυτα (ϑυτ ,»»» 



286 ΘΕΕΕΑΊΤ ΟΕ ΤΗῈΕ ΟΑΝΑΛΝΊΤΕΞΒ. 

[16 ἴΌΣΠΔΘΣ οοπίαϊηΐηρσ 6000 ον 6000 ᾿ἱῃΒα απ ΐ8 ἀπ ΤΏΔΗΥ ἴδῦρα 
διοῦβο8 θυ} οὗἁ δβίοῃθ (866 Ποδέύπδοη 111. 410 844. δπὰ ἴον {πὸ ΕΪ5- 
ΤΟΥΥ͂ οὗ [16 εἰν, Ρ. 419 844.), ἢ γΘα8 {86 Ῥγθβθηΐ ΘῸΓ 18 ποίμϊηρ 
δαὶ ἃ τηᾶτῖκοὶ ἰονγῃ, ἴΠ6 πουβο8 οὗ ψμῖο ἢ ἀγθ [1|}|9 τόσο {Ππ8η 
᾽να, ΟΣ ΓΑΙ ΠΟΥ ἃ 1116 ροτί, ὙΠΟ ΠΑΓΟΪΥ ἀσβοσνθβ [6 Πδη6 οἵ ἃ 
ἴονσῃ (οἴ. Ποδίπδοπ 11}. Ρ. 400 844.).---Οὗ Ὁ ΓΒ μοτθ δῃά 

οἷν, χἱὶϊ. 6, ἀϊθδγοπὶ οχρίδηδέϊομβ παν θθθὴ ρῖνθῃ. 830 τωῦοῇ 
ΤΏΔΥ ὃθ Σοραγα θα 848 σοί ἢ]Υ ἸτΩρ] 164 ᾿η [Π6 ἔπτο ρϑβϑϑαρεδ, ὑπ 
ἴῃ {Ππ6 ν᾽ οἰ οὗ δ᾽ 6οη ὑΠ6 ΓΘ τγ88 ἃ ρΐδοθ 1} πα΄ πᾶηθ. Τὴ 
1 ΧΧ, ἐσδηδβίουγοα 1 85 ἃ ῬΙΌΡΟΣ πδηιῈ Μασρεφωθμαείμ; Αφυϊΐία 
ΤΌΠΔοΥ5 1 Μασρεφώθ ὕδατος ; ϑυπιπιαοδιιδ: Μ.οθαλάσσης : (εἴ. 
Ἐἰιιδοδίιια Οπμοτη. 8.0.) Οτ {πὸ οΟΥΟΣ παπά [16 τοπάργϊηρ οἵ [Π6 
Ολαϊάφ6 18 ΝΡ ὙΦ ἔοββδθ 8. ἰδοσηδθ δαυᾶσαπ). Απά Πθηοθ 

{Ππ0 Θσχρί αμδιΐοα δἰνθα ὈΥ ταοϑί οὐ {πὸ Βδρρὶμθ : ἔοββαθ αὰδϑ 
[δοϊαπῖ, ἰῃ 4188 Δα 186 ΓΔ Γ18 στ ΘΟ ΔΠΓῸΓ οὐ ΘΟ ΌΓΙΠΙΌΣ ἃ ΟἈ]ΟΓΘ 
8018 ἃς βυπί 84] (Ψ4γο 1). ΟἾδογθ δάορὶ ἴΠ6 σοπάοσίηρ οὗ [6 

ΑΑγαδὶο { ΕΟ Ὁ ἰοοῦϑ οαἰ ἀπ Δαι80, ἀπ ΜΠ ΑΚ ὐπιολὴ ΒΌΡΡοβΘ 

ἴδ τἢΛο αν Ὀθ6ῃ ἃ βροῦ ἴῃ Ὑ ϊοἢ ΠΟΓΘ Το ΥῸ δαπ80 οΔ]14846, {Ποι- 
ΤΊΔΘ, ΜΆΤΙ ΒΡΓΊΠ 8 ΟΥ 808 (7 λον, Οαϊυΐπ, Οἰονίσιιδ, ϑολιὶξ, 

δηα 7)6γ686,.) ΤῊΘ Ἰαΐοϑὺ ϑσχροϑί(οσβ [Ὁ]]}οὐν ὑπ Ἔχρ απαίίοη σίνθη 
Ὀγ αξδίιιϑ νἱϊγαυῖδο οἰ οῖηδο, σίαδε-ἤοιιδο8, οὗὁ ΜῈΪΟΙ ὉΠΟΓΘ γ6γ8 
ΒΘΨΘΙΑΪ ἴῃ [Π6 ποὶρῃρουτμοοά οὗ διάοῃ (Ο΄ εδοηΐμδ, Ῥλῖπον, ΕἸΣτ δ, 
8.) Πἰοδοηηνζθν τὰ ἀθη ὅθ μοὶ]. πὰ ἀδν ΑἸΓΙΚ. 11. 1, Ρ.. 40 864.) 
Βυΐϊ ον 1 Ἐπῖ8 μ6 {π6 σογτοοῖ οχρίδηϑέομ, νοὶ Ὁ νν1}} πόνον 
θ6 Ῥοββί]α ἰο Ὀσίῃρ θνυϊάθμοθ ἴο Θβίδ Ὁ] 18}, γγ0 τητιβί 58{1}}} γαϊϑοῖ 88 
ἀηδέυγΆ] υ. Ζρη σον κο᾽ 8 ῬΑΥΔΡΏΓΣΑΒΘ (Ρ. 678) “ γἴδοββ οὐ Θβ(8}15}- 
τηϑηΐβ [ῸΣ Ὀασηΐηρ ἴο γϑοΓ (- ρ]458) ; δηά δοοαρί ἐμ τηϑαηΐηρ 
δίνθῃ ὈΥ (Οἰδεοηϊμδ ([ 68 8.ν.) : ΟΒ οἴπδθ τπλϑίδ]]} 1ςὰθ ρτορσῖδθ 114ὰ8- 
ἰογῖδα (β8πλθ] τη Που865) 4080 84 Δ΄ 1.88 8186 Θγδῃι.--- 76 υαἰΐου ᾿ 
οΥΓ Μὼρεΐι, σα ταυβὶ Ἰοοῖκ ον 'ἰπ 80 Ἰαπὰ οὐ ΜιΖζρϑῇ αἱ ἔϊϑ ἴοοι 
οὗ 186 Ηογπιοη ; [ἱ 18 ποῖ, Βοννουοῦ, {86 88π|6 88 ἴῃ6 ν8]]6Υ οὔ 
Τόθᾶποι (ν. 17), 88 “Μίαδίιδ, 1)νιιδῖιια, Ποβοπηνιῖϊον, ἀθὰ οὐ μο 8 
᾿πη Δ ρΊΠ6.---Απα ἐλόν δηιοίθ ἐδόηι επεϊέ ἐδον 68 ποτ νδηιαΐπΐπο ; 
οὗ, οἤδρΡ. νἱ]}. 22. 

Υ. 10---1δ. Αἴον [80 ϑγδο 68 μδά ἀοϑίσογεα {Π6 ΘΠΘΙΩΥ ἴῃ 
{μοῖν ρος, ἘΠΘΥ τοϊυγπϑα ἀπα ἴοοῖς ροββθβϑίοῃ οὐ 6 σηοϑὲ ἱπι- 
Ῥογίδηϊ οἰ[168 ἱπ πο  ] ὑουυ οΥ]68. ὙΠΘΥ ρὰΐϊ {Π|ὲ ΠΑ ΙΔ πίδ ἴο 
ἀθδίῃ τι} (ῃ6 ϑυνοσά, ἀπ σαγτθά ἄσσαν ἴΠ6 ὈΟΟΪΥ δηά οδίίο, 



ΟΗΑΡΤΕῈΕ ΧΙ. 10---15. 987 

Ιοανίηρ [π6 οἷδ168 {μοιωβοῖνοβ βίδηάϊηρ, τὴ ἢ [06 ϑχοθρέϊοῃ οὗ 
Ηδζου, ψ ῃΐο ἢ τγα8 θαγηθά, ὈΘοϑαδα ᾿ΐ νγὰβ ἴΠ6 οὨϊοῦ οἰγ οὗ 740 ΐη, 
γγΠ0 Βοδαάθα [πὸ μοϑβι1]68 ἰθασιιθ. Υ. 10. γὴν) Φοβῆπα ἑωγηδα δαοξ 

ἔτοπι ραγϑαίΐηρ' [ῃ6 Θῃθιγ. ΤῊΐβ ΤΩΔῪ Πᾶγθ οοουρίοά βονοσαὶ 
ἄδγβ, δῃὰ 1 8δὸ ἔΐθ δἀαϊίοπ οὗ {πὸ νγοσὰβ αὐ ἐλαΐ ἐΐπιδ 18 685}}} 
ΟΧρ αϊπθά. ΕὟοσα [6 οσρυθββίομ “΄ δῃά βιηοῖθ ἴῃ Κίηρ ἐμογθοῦ 
ψΙ ἢ [Π6 βυνογα,᾽ ψὸ 866 παῖ «δ οῖη Πδα βανϑὰ ἢἱ 86} Ὀγ ἢϊρπς 
84 δα αἴἴουννατιὶβ τοϊασηθα ἴο ἢ18 σαρΙ 8] στ πουΐ ᾿πυγγ. ΤῊ 8 
ΟἿἿΥ τν88 αἰϊδοκοά δηὰ ἰδκϑῃ ΟΥ̓ οβῆυδ, το οαγτθά οαξ πηοβί 
ΒΘΥΘΙΓΕΙΥ͂ {Ππ6 ἰανν8 οὗ νγὰγ 8η4ἃ ἀθδίσογθα 1ξ, Ὀθοδαβο 1 μδά ργὸ- 
Ψου ΒΥ Ὀθθη ἴπο Ἰοϑδάϊηρσ ΟἿὐΥ διποηρϑίέ 41}} [86 ΚΙ Πρ οπ18 ὑ{Π8ὲ τγοτθ 
4]1|οὰ νῖτἢ «οί : “ ΗδΖον Ὀοίογθιϊη)θ νγα8 (Π6 Πδδά οὗ 411] [Πο86 
ἰπράοταβ8.᾽ ΕὟΥ ν. 11 σορατα οἰ δρ. χ. 28 δὰ 40.} Υ. 12 βεᾳ. 
7} οὈβῆπα ἴοοὸῖκ 411 ὑπ6 οἵδ οἰ᾽68 οὗ [Πθ 41}164 Κη, 88 νγ6}} 88 
Ηδζοσ, δπὰ δχϑουϊθα [6 Ῥδῃ Ροα {ΠΘῚΡ ᾿ΠΠ ΔἸ δηῖ8. ΤῊ6 νγοσ 5 
(( ἃ5 Μοβοβ, ἔπ βοσυδηῖ οὗ {πθὸ 1, οσά, μδά σοϊητηδηάοᾷ," 8γτὸ οὗ 
ΘΟΌ86 Θααϊναϊοπῦ ἴο Κ΄ 88 ὁ δῇονδῆ, {μ6 ὅοἀ οἵ [5γδοὶ, δα δοιη- 
τηδη 6.1, ἰῃ Παρ. χ. 40. Υ. 18. Τὴ σρυθββίοι οι ρὶογοά 
ἴῃ {818 νϑῦ86), “ὅ ΟΠΪΥ 41} [86 οἰθ8θ, ψ ΒΟ. ϑίαπμα ἀροὸπμ {μεν 
Ὦ1}}, ἀ1Ι4 1βγαθὶ οῦ Ὀατη," ᾽88 θθϑη οἴθῃ τηϊβυηαογβίοοα, δηὰ 

ΨΑΥΙΟΌΒΙΥ Ἔχρ αηθα, ΒΥ 186 ΙΧ Χ. ὉΡ τυ ΓΤ ΤΟΥΣῚ 18 ἴτ8π8- 

Ἰαϊοὰ κεχωματισμένας ; Ὀγ 1.6 Ολαίάεο ΤΈΡΑΣ ὃν ἌΔΆΡΩ, 

αδ6 ρογβίαθδμπι ἴῃ 888 Ηττηϊαίθ. Ηρδησα ἴπ6 ΒΔΌΡΙΏΒ ἰπΐδυ {μαΐ 
ΟὨΪΥ ἴποβ6 οἰ[68 ΤΟΥ ῬΓΘΒΟΓΥΘα, τυ 086 0708} Γθιηδῖ θα βδίδηάϊηρ 
δον τμοῖν οαρίαγο, δηα {παὺ 411} π0 Τοϑὺ σγοσθ Ὀυασμθά. Τῇ 
ΤΘΆΒΟΏ ΟὗὨ [118 18 ἴο Ὀ6 ἰου πα, 88γ8 Ο΄. α 7Ζιαρὶάθ, “ἴῃ ἴῃ ἔδαν οὗ 

1 ΤΊ ἀουδίβ οχργθβϑοᾶ ὈὉν Η 266 (ρ. 129), Μᾶαιγον (οι [818 Ρ4888ρ8), 
ϑέμαον (οη Ψυᾶρθ8 Ρ. 90), δὰ 22ὲ γείίε (Εϊη], Ρ. 281) 85. ἴο {86 Ἷ8- 
ἰοτίοαὶ νογδοὶγ οὗἨἁ Ἀ{}18 δοοοιπί οὗ (Π6 οδρίυγο ἀπά Ὀυγπΐηρ οὗ ΗδΖΟΓΣ, 
Ἰπδδιηθο 88 Ὑ1 τηοοί ϑρδίῃ ἰπ ψυᾶροθ ἵν. 2 1 ἃ Ψδ0ῖη Κἰηρ οὗ 
δπϑδη, το γτοϊρηθά δὲ Ηδζογ, αν Ὀθθη βαιϊβέδοίου:υ ἀϊβροβϑὰ οὗ ὈῪ 
Ηὰυογηπϊοῖ (Επ]. 11. 1, Ρ. δ8).. [ἢ ἤδοὐ {86 γ6 18 80 ΜΝ δτουπᾶ ἴὉΓ 
ἴποτὰ, ἐμαὶ ὁνθη υ. Ζεησογῖε δπὰ Βεγίδεαι (ὕ πάρο8 ἷν., δυὸ Ἱρπογοά 
ἔδοπ δ᾽ οροίμοῦ. δεγίλδαι Βαγ8 χαϊῖθ σΟΥΓΘΟΙΪΥ, “ὁ ἸΠ6ΓΘ 18 ποι ἰηρ ἴ0 
ΒΌΓΡΓΪΙΒΟ υ8 ἴῃ 6 ἴδοῖ, 1ῃδὶ τὸ τηϑοὺ ἰμ (80 {ἴπη6 οὗ [86 7 υἀρὲ8 τὴ 8 
Κίηρ οἵ {86 βᾶπι6 πϑιηθ, τοϊρηΐηρ ἴῃ {86 Β81η6 Οἱ 88 ἰπ (86 ἄδγβ οὗ 
Φοθδυδ.᾽ Νον ἰδ ἰβδῦθ ΔΩΥ͂ ΠΊΟΓΘ ΟϑΌ86 [ῸΓ ΒΌΓΡΥΪΒΘ ἰῃ ΟἿ Απαϊηρ 8 
οἷἵγ Μ ΒΙΟΒ Φ]όοβθυδ μδὰ Ὀαγπρά ἰο (86 ρτουπά, Θης γον τοϑιογθαᾶ, 80 88 
ἴο 6 ΟΏ06 ΤΠΟἿΘ ἃ ΓΟρΑΪ γοβί ἄθηοο, δὔον [86 ἰαρθ0 οὗ ἃ Ββυπατοῦ δηᾶ ΝΥ 
ΥΘΔΓΆ. 
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9 οβϑῆπδ 16ϑὲ, ἴῃ Ἦ18 ΔΌΒθησθ, ΠΟΥ Βῃου]α ΡῈ τϑιΐαίκζθη ΟΥ̓ [}6 
ΘΩΘΙΩΥ͂, ἴῃ σΟηδοαθθηοθ οὗ 8 ποῖ δανὶηρ βυ ποίας [ΌΓΟΘ8. ἴο 
'᾿βαυγίβοη 4} [Π|6 οἰ 6168 [δὲ ἢ6 μαᾶ ἴακθρῆ. Οἱ {π6 οὔπεῖ παπὰ ἢθ 
ἀἰά ποὲ θυγ ἔμοβ6 Ψ ΏΙΟἢ σγοσο ογίῆθα δηά βἰἰμδῖθα ἀροη ἴπ 9. 
1118, 88 1 νγὰβ θᾶϑὺ ἴο 0] 4 δῃηὰ ἀδξδπα ἔπθπὶ τ 1} ἃ ΥΟΓῪ 5Π|8]} 
ραττίβοη." Οὐτοίϊιι, Οἰονίσιιδ, ἀμ οἰ ΒΘῚ8 τυσῖϊθ ἴο [Π6 βᾶιη οἴξθοῖ, 
Οαϊπιοί, ϑδολιίς, οδοπηιί ον, ἀπὰ υ. 7, προγῖο (Ρ. 678 864.) 8ὰρ- 
ῬοΟβ6 ὑπαὶ {π6 οἰτἰ658. θα] Ὁ ἀροι {ποῖ ἢ1]], ἐ.6.,) ἀροη Ποῖ 8, ΔΥῸ 
τηθη ]οπ64 ἴῃ οοῃέγαϑι ΝΠ ἢ Πο86 1π {πὸ ν 8 }]6 8 δηα ρ]81Π8, νυ ἢ] Οἢ 
ΟΓΘ Ὀυγηθα ὈΥ «οβῆυα, Ὀθοδαι8θ ἰἴ686 σου] πᾶν Γθαυϊγθα ἴοο 
Ἰαγρο ἃ ἔοσοθ ἴο ἀϑίβηἀ {πθη, ἡ θγθαβ ὑπ ἔογιηον νογο τ ῇΠοα 
ὈΥ παΐυγο, πὰ ἐπογοίοσθ {π6 πα θο. ΟΥὗὉὨ Ἰηθη γοηυὶγοα ἴο ἀοίδπα 
[Πθπὶ γου]α θ6 νΟγΎ 8114}} ; ΟΥ 6Ἶ56, 88 ᾿οδοηπιι ον ἘΠ] Κ8, ὈΘοδ 86 
{πό86 ροη {86 Ἀ1}18 σσοῦθ σοῃβιἀοσθα Ὀγ [ἢ [5γ86}1168 τηογα δάνδη- 
ἱαροουβ ἔπη {Π6 ΟἾἾΠΘΥΒ ἴογ ὑΠΘῚΓ ΟὟ ρΓΡοβοϑ. Τὴδ ομο οὔ {Π|680 
8 Ἰαϑὲ 88 ΘΥΓΟΠΘΟῸΒ 88 ἴπ6 οἴπου. ὙΠΘΥῪ ὈοΙ τοδὶ ἀροῦ [8890 
ῬΓΘΙΏΪ868, ν1Ζ., ΡΟῚ {Π|6 βαρροδβίθοη ὑπαὶ ἔπ νγογὰβ ἴῃ ααθβίϊοη 
ἔοστη δῇ 8}}{Π0}16818 ἢ ἐπ οὔ ΟΣ οἰ[168 οὗὁἩἉἁ {π6 Ἰαηά, ΠΟ ΓΘὰ8 [ἢ9 
ποσί οἴδιδβο, “( βᾶνο ΗδΖοῦ οἠΐγ, [αὺ ἀἸάὰ «“΄ οϑίμα Ὀυγη,᾽ ΒΠ0 78 8ἃ8 
ΟἸΘΑΥΎ 88 ροβϑὶ 6, ὑπαὶ ποῦ ἃ βίῃρὶβ οἰἵγ θοβϑι4θβ ΗδΖΟΥ τγαβ βοΐ 
οη ἤτθ. Τ]ι6 ΒΜ Π 6815 ᾿ταρ] 16 ἴπ ση σϑίδυβ ἴο συ. 11,12. Ηδζοσ 

γγΆ8 ἴδ Κη ὈΥ “οβῆυδ δηὰ Ὀυγηθά ; [Π6 1168 οὗὨ {Π| οὔον Κίπρβ 
ΓΘ ἴακοϑη, Ὀαῦ ποὶ βοὲ οη τ : ΗδζΖου δ'οπα νγᾶ8 θυγποα ἀονπ. 
Ετοπὶ {18 1ξ ΤΌ]]ονν8, ἔοο, {παὐ ἐΠι6 οἰεἴ68. ἐμὲ βίοοά ἴϑγη δυν 818 
ποῦ οοηίγαβίθα ἢ ΔΠΥ ΟἾΠΟΙ Οἱ168,) ΟΠ Ρ πη ΓΕΘ α οΥ δι υαἰοα 
ἴῃ ἴΠπ6 ρ]αίη. ΤῊ ἜΧΡΓΘβΒΊΟἢ ἸΏΘΓΟΙΥῪ Βἤον8 ὙΠ δΐ τν 88 ὑΠοὶΓ δα] 
Ροϑιοη. [ΙΓ 88 ἃ ῬΒοθηϊοίδη οὐδίομη, 88 6 ΤΩΔΥ͂ ἱπέο Υ ἔτοσῃ {ἢ 6 
Πιβίοσυ οὗ Ἴγσζθ, ἴο 0114 {πὸ οἰἐἶ68 ΡΟΩ πδίσγαὶ ΟΥὐὁἨΎ ΑΥἤςοἷα] 
μοῖρη 8 (οὗ, οησϑέσπδονς ἀθ του ΤΎτ. Ρ. 12); δπὰ ἐπ Οβδῃδϑῃ- 
1658. ἔο]]οννθα ΤΠΘΙΓ Θχϑῃιρ]6 οἡ δοοουπὶ οὗ {86 βίσθηρίῃ νοὶ 
ΒΌΘὮ ἃ βιζιδίοη σαᾶνα ἴο {Π6 ἕονηΒ. ὦ. 7). Μϊο]αοίϊα 88 ρίνοη 
[86 οογγθοὺ ἰγαῃβίιοη οὗ {Π6 ραββᾶρϑ, νἱζΖ. : “ὁ ἐπ οἰγ168, (Πα ἃ ΓΘ 
βίδῃηἀϊηρ θνϑη γϑῖ ἴῃ {861 ρδοθ (11δ. ἀροη {ποῖν ἢ1}]), ἴ.6.) ἀροι [δθ 
οἷά βροῖ.᾽ [᾿ 18 ουϊάθηϊ ἤἴτοτῃη «{[6γΓ. χχχ. 18 {Πδὺ {118 15. [Π6 {ΓῸ6 
τηδϑηϊησ οὗ ΌΡ τγδν: {Π6 Ῥγορμοῖ ἘΠΟΓΘ ΒΑΥΒ ; «6 γι 58] 6 8841] 

Ὅ6Ὸὸ Ὀα1] ἀραϊη ΓΘΣΙ ὃν ὌΡΟΙ [5 111, ὁ.6.) ΒΆΡΟΣ νοίαϑία 8ὺ8 

ἔπαπαδηηθηΐα ἴπ 60116 Ζίοη (οδοπηνῶ 6)).---- ΕΣ ν. 14 866 οδδρ. 
Ὑ, 2. Ὑὴθ ἱπβηϊείίνα ἔΌγπὶ ΟΣ 18. βἰπι}]αν ὕο γητῦγ, Ομ δρ. 
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Υ}}. 22. Τὸ 1διὲἢ). νϑῦβθ οἴοβθϑ [μθ δοοουπίὲ οὐὗἨ 1886 νγαγδ οὗ 
οβῆυδ, δπ4 ᾿πίτοάπςοθ8 ἴΠ6 σοποϊ ἀρ ΓΘ ΔΓ 8 οα ἴΠ6 σοπαιθϑὲ 
οὗ {π0 στ ο]6 4η4, σοηίαϊηθοά ἴῃ γν. 16---28. Τῇἢθ νϑῦβθ 1156} 18 
ΟΧΡΙαἰποά ὈγΥ Εὔχ. χχὶϊ. 22 δῃηὰ 21---88, χχχῖν. 12, δῃὰ Ναμα. 
ΧΧΧΙΙΙ. ὅ2, οοτηραγοα στ ϑαϊ. Υἱ!. 1 86αᾳ. δπὰ χχ. 16. 
ν. 16---28. Πουΐδιο οὗ ἐδ σοπιφιοδὲ Ὁ ἐδό τολοῖο ἰαιά. ἴπ ννυ. 

16 ἀπά 17 ἃ ἀοβογιρίζοη 8 σίνθη οὗ 09 οοπαπογθα σουῦηΐγυ ; ἴῃ 
ν. 16 {π6 ΡῥΥἸποῖραὶ ραυῖβ ἃ.ΓΘ Πδιηθά, ἴῃ Υ. 17 ὅπ ποι θυ δηά 
ΒΟ ΠΟΤ θουΠἀδτῖθ8. 710 γδὺ Ὠϑιη βίο οὖ ν. 106 Γα]αῖθ8 ἴο [ἢ 
οδιηρϑίσιη ἴῃ {Ππ6 βου (Σ. 1---42),) πὰ 18 ΤΏΘΓΟΪΥ 8η δοὺχονιιθα 
ΓΟΡΟΌΠΙΟη οὗ οἤδᾶρ. χ. 40, 41] ; ἴπ6 βθοοῃά ϑῃλγδοοβ (86 οοη- 
χαρδὺ οὗἩἨἁ ἴΠ6 πογίδι, σἤδρ. χὶ. 1---1ὅ. Τὴ τηουπίαϊη οὗ 1βγδοὶ 
18 ΤΠ] ΟΠ Θα 'π σοπίχαβὲ ἢ [Π6 τηοπηΐϑιη8 οὗ ὁ υἀδἢ, μι Ποσίο 

ΤΩΘΙΌΪΥ ἀοβοσιυθα 8485 (6 τηοπηίδί 8 (οξ, οἡ ν. 21). Το βι Ἐπ 
δἰϊδοῃθα ἴο προ ΤΟΙ 8. ἴὸ σιν γ᾽ ὝΠ» τηϑαηΐηρ τπ6 ἰον- 

Ἰαηβ ἴῃ ἀϊβεϊποῖίοη οπὶ ἐπ6 τηουηΐαϊη8 οὗ [5γ8οὶ, 86 [πὸ οὗ 

οοαϑὲ ἴγτοιι (ὐδγτηοὶ ἴο Φορρα (ν. 2.)---νἶῦ. 17. Τὴ6 “Ῥᾶγα πιοῦυῃ- 
ἰαἱἰπ ΜΓ ὨΙΟἢ Δ8ο 6 8 ἴο 56 γ,᾽ ἱπἰγοάποορα Ὀοΐμ Ποτθ δηά ἴῃ οἶδρ. 
ΧΙ. 7, 85 Τουΐηρ [86 βου ποτ θουπάδγυ οὗ δηδϑῃ, οδηποῖ ὃ6 
16 τᾶπρα οὗ ᾿Ἰηουῃΐαίη8 οχίθηαϊησ ἤοῸπιὶ [6 βουνηνγθδὺ ουση Ὁ οὗ 
{6 Ποδά ὅδε ἴο {Π6 Βαγ οὗ ΑΚαθα, ἀπά Ὀουπάϊηρ [6 Αταθὰ οἡ 
{πὸ νγαϑί, δἱ [16 ἔοος οἵ νοι βίοοά Κδάθβῃ- Βάσηθα (866 σἤδρ. 
ΣΧ. 41). [1 18 ἴγὰθ {πὲ {Π18 τᾶηρθ, νι ἢ σΟὨΒι8ί8 οὗ τνναϑίθ δηά 
Ὀάγγθη }}}}}8 οὗ οἰναὶκ δπὰ στάνθὶ (οδίηδοη 11. 610, διὰ οὔμεῦ 
Ρ838865), τοὶσῃϊ ψγ6}} θ6 ς41164 [6 δαίά πιοιιπίαῖϊπδ. Βαΐ ἴδ 
ἄοδθβ ποῖ δϑοθῃά ἴο ὅϑοῖγ (οἷ. χὶ!. 7); οὐ {Π6 ΘΟ ΓΑΓΥ͂, 1 ΒΙ0ρ68 
ἀονηναγάβ Ἰηΐο ἐπ Αταῦα, ψῖο ΤΌγπλ8 ἐΠ6 θΟυΠαΔΥῪ οὗἁ 8361. 
Νὸοῦ οδη 10 θ6 π6 τϑῆρθ ψῃ]οἢ βίγθίοθβ δοηρ ἴΠπ6 Θαϑίθγῃ 5146 
οἵ πὸ Αταῦα οι [6 Ὠδδά ὅθε ἴο ὑπὸ Ε]δηῖτς αν, βίμοθ [}18 

ἄοαββ ποῖ σομρ ἴο ϑεῖγ, Ῥαϊ δοίι! ΠΥ ὈΘΙοΩρΒ ἴο ϑϑῖγ, ἴῃ ἔδοϊ 18 
[Π6 πιουῃίαϊη οὗ ϑεῖν ἰίβο!,, Μογθουθγ, {Π6 ἱπιργοὈ} }}Υ οὗ 
οἰἔπον Βα ρροϑβι(ἴοη 18 βθθη ἰπ {Π6 ἴδλοῖ, {πᾶὲ ἃ γϑῃσα οὗἁ τηουῃ δ! 8, 
αχίθπαάϊηρ Ὅπι ΠΟΥ ἴο βουξἢ, 18 ποῦ [ΠΚΟΙΥ ἴο ἤν Ὀθθη πλθη- 
ἰοποα 845 [Π6 ϑου μθγ Ὀουπάδγυ οὔ (πα η, βῖποθ {Π|8 Ὀου ἢ ἀΑΓῪ 
ἀἸὰ ποῖ σοΥτθϑροπα οἰἐπον ἴο {Π6 σομηπηθηοθηθηῦ ΟΥ Θπὰ οὗἉ {Π9 
γϑησο, Ραΐ [6]} αἰπιοβὲ ἴπ ἐπ οθηΐγο οὐ ἴξ, παπλοὶν, ΟΥ̓ Καἀθβῇ 
Βατπθα. 1 [86 Ὁ ποτ στ ὝΓΙ {πογοίογο ἴο ὃ “ἃ 

τοῦ οὗ ψῃϊθ ο}}}Ἐ{8Ὄ᾿ ν]οἢ σα 8 ἐπ6 Ασαῦα ΟὈ] Ια ΟΙΥ αἱ δρουϊ 
19 
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οἰρῃς Ερ Βα τη1168 ἴο [Π6 βουΐ! οὗ ἴῃς  οδα 388, δπὰ αἀἰνίἀοϑ 
{Π6 στθαὰὶ νδι]ϑῪ ἱπίο [6 ὕνγο ραγίϑ, οἱ αἦδοῦ ἂπὰ οἱ ἄγαδα 
(Κοδίπδοη ιϊ. 894 56α., 59 8)4ᾳ.) ΤῊ8 τὸνν οὗ ο}188, νν ἢ16}} 15 δδουΐ 
ΒΙΧΙΥ ἴο οἰσιγ ἔθος πιῆ, ἀπά θη βθθὴ ἤτοι {Π6 βουινναβῖ 
ΘΧΟΓΘΙΏΣΥ ΔρρΘΑΙΒ ἴο οἷοβο ἴμ6 (ΠΟΥ, νγ88 βαρροβθά Ὀγ ᾿ὐοδίπϑοιι 
ἴο ΡῈ Αἰκγδῦρῖ (Νυιη. χχχὶν. 4 ; οβιυδ χν. 8), δπα τηϊρἢῦ νΟΥῪ 
γν6}1} θ6 οδ θὰ πὸ δαζά πιοιτγιξαῖπ, ισλιϊοΐ ἀϑοσπβ ἰο ϑεῖν. Τὶ ννβ 

αἶδο ἃ ροΐπὲ ὙΜ611 διαρίβὰ ἴο ἔογῃι 186 βουΐμδσι θοχπάαγυ οὗ 
Οὐδηδϑι), βίποθ 1 Ῥοΐἢ ἴοῦοθθ8 [16 ἰθεγίουυ οὗ Κδδοβῇ Βαχτθα 
δηὰἀ Ἰοἷπβ ἴῃ {π6 ϑαβϑὺ ἴῃ 6 Ὁρρδὺ οἰιδίη οὗ πὸ τηοαηΐδὶη8 οὗ 6 .Γ. 
Τὸ {18 τηουῃίαϊη ταηρα, το Ὀοὰη 8 ἴπ6 (μοῦ οἡ [Π6 βουτῃ, 
{μοῦ 18 ΥΘΥῪ ΔρΡΡΙΟρι αἴθ Υ ορροβθὰ 8 (6 πογίδιθστι Ὀουπάδυγ 
“ Β88] α δά ἴῃ ἐμ6 νι θυ οἵ ᾿μθθαποῦ ἀπάοῦ Μουπὶ Ηοτγιηοη." 
Βααὶ α΄α( (εἶναρ. ΧΙ!. 7, Σ11. ὅ) 18 τοῦ [16 βδμθ 88 ἴπ6 οβ]θχαϊθα 
ΒαϑῦοΚ (Η ε]ορο}18) ἴῃ (ὐοθ θυσία, 88 ]ζθη (ἀ]δβογῖ. ρΡἈ}]0]. {π|60]. 
Νο. 15), ὑ. 10. Μειολαοῖϊ8, ϑολιιῖς, 71)6ν»686ν, Ποεβοπηιῆζϊον (ΑἸΈΏΚ. 

'. 2, Ρ. 280), δῃὰ οἰμιῖβ ΒΌΡΡοΒββ, Ὁ. {Π18 18 βιϊαδλίθα ἴοο 

(ἊΓΡ ἰοναγβ {π6 ποῦ. [Ὁ 18 σαῖῃοσ ἴο Ὀθ Ἰοοῖζθα ἴὼσ αϑονθ 
[Π6 βουϊοε8 οὗ 10:6 Φογάδη αὖ {πμ6 ἴοοὶ οἵ “60 6] οβϑὰ 586 ΚΙ 
(Βογπιοῃ) : (οἴ, Ῥ͵ιπον ἘΦ. 1. 140; Ο΄δδοηῖιδ (168. 1. 225). 
Ῥέπον (ΒΥ. 1. δ05) πηᾶρίποβ [Πδὺ [ἢ βίοοά οὐ {π6 πουίμθση 
8146 οὗ {π6 Ηδτγθοη, ὑαῦ [18 οαπποῦ ὃ6 Ἰηξεγτοά ἔγομι σπάρ. χἰϊὶ. 
ὅ. Μοβῖ ρΙΌΡΔΟΙΥ 1 ννὰβ οἢ. ὉΠ ΒΟ. ΓΠ ΘΓ 5146 ἴῃ [ἢ6 προσ! θοιι- 
Βοοά οἵ Ηδβθουα, δηὰ ὑπο γὸ Ὁ 18 ρἰαοθα ἀροὴ ἤἰξέον απὰ Κιορονί᾽ 8 
ἴΏΔΡ. Ου. Καυπιον (Ῥαϊ. Ρ. 2530) 18 ἱποίϊποαὰ ἴο σϑραγὰ 11 88 
Ἰἀθη ο41 1} Ῥαηθαβ (Β4η)85) ΟΥ (ὕδοβασθα Ῥ]]ΠΡΡΙ, Ὀθοδαβὸ 
.7ογοηια Ρ]Δο 68. {}}}8 ἴονε “ὁ αἱ [πΠ6 ἴοοϊ οὗἩ {πΠ6 Ηογπιοη," δπα "Κ΄. 

7 νῖιδ δα ταάϊοθῃ [10 8}1, γ Π οι ΔΏΒυνΘΓΒ ῬΓΘΟΙ56}Υ ἴο {Π6 ἀθβοσρ- 
(οη ρίνοη ἴῃ ἰΠ 6 ρᾶϑβᾶρα ὈδίΌΣΘ ἃ8 οὗ {Π6 5βι[πδοῃ οἵ Βδϑὶ (δά. 
ΤῊ18 σοπο] 5810, ᾿ονγθυϑῦ, οδηποὶ Ὀ6 το] οη. 

Υν. 18---20. Νὸ τηϑπίϊοη [85 88 γοῦ Ὀθθη τηδάδ οὗ {π6 Ἰϑηρίῃ 
οὗ Ππ|6 οσσαρϊοά ἢ {6 ΓΑΓ, ἀπ 4}1 σγϑίδγθῃμοθ ἴο σὨΓΟΠΟΪΟΡῪ 18 
οὨλλοα ἴῃ 1Π6 δοσουῃίβ οὗἩ [Π6 βθραγαῖθ θηραροιηθηΐίβ. Ηδχοα, 
Βονθυογ, {Π6 Βἰ βίου Οὔδουν 65 [Παὺ 1Π6 γᾶν ὙΠ 4]} [Π6886 Κὶπρβ 
ἰαϑίθα α ἴοπῳ ἐϊπιθ. ἘΎοΙὰ οἰὰρ. χὶν. 7 δῃά 10, {π6 ΒΔΡΌΪη8 οοη- 
οἸυάοά ε}παὶ 1ε σοπεϊηθα βθν θη γοαῦβ (οἴ, 5942. Οἴαηι δὰ 27: γ6} Ὁ. 
81 ἀῃὰ 872). “οδβορλιιδ (Δηϊ. ν. 1. 19), οη 1116 ΟΠ ΓΑΓΎ, ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
ἔτοπι ἃ πη βέδ θη νον οὐ {Π6 σθυβ868 ὈΘΌΓ6 8, ΠΟ ΠῚ] ἔνθ γ6815 
88 Ὧπ6 ρϑυοα οὗ {π6 νγαγ.---Ὗὖἦ. 19 58.6αΛ. ἢ 1Π6 οχοοθρίϊοη οὗ 
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ΟἸθθοη, ποηθ οὗ {{π|6 οἰζῖ68 βαττθη ἀνθ ῬΘϑ Ὁ ΪΥ ὡτοσ οἔ 

οἤδρ. χ. 4); Π6Υ 4}1 μαά ἴο "6 βαθάιιθα, “ον 1 γγὰβ οὗ τη Τιοτὰ 
τπδὲ ἐμ ν ({ἰ{|ὸ Οδπδδηῖ 68) μαγάθηθα ὑΠ6}Υ ἢθαγίβ, 9 πηδκθ νγδν 
ϑραϊηβὲ [8γ86], (παὶ ἢΘ τιῖρῆν ἀαβίγου ἔμθπὶ αὐέου]γ.".---- Τλοοάοτγεί, 
ϑολιῖς, ᾿οδοπην ον, πιὰ Οὐ ΠΟΥΒ ἀπά ογβίαπα ἡ) ΓΙΓΛΥῚ ΓΤ ΓΜ 

ἴο τηϑᾶῃ ΤΠ ΘΓΟΪΥ αἰνγίπθ ρογηιϊδδίοθ. Βαϊ {{|18 18 ὙΕΙΥ ΑΥΌΠΓΑΤΥ. 
οὐ 84 οἡ [Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ 80 ἀοίθγηληθά δηα ογάογοα 1, {πᾶ} [Π6Ὺ 
ορβεϊπαίοὶυ βουρθῦ ἘΠΕΙΡ βαίθιυ ἴῃ ταῦ, δαΐ ἰοαηά, ἰπβίθαα, ἀ6- 
βίσαςσίοη. ΤὨϊ8 αἴνιηθ δυτδηρσοηιθηῖ, ἤΟΥΟΥΟΣ, 18 ποῦ [0 6 
Τοραγάθα 8ἃ8 “(ἃ τη γδουϊουβ Ορογαίοη ΟΥἩἨ [6 ἰπβογαία]6 ῥγουΐ- 
ἄδποθ οὗ ἀοά, δῇ ᾿πιρι 86 οἡ ἢ18 ραγί, ἀγρίηρσ ἴἤθσὰ οἢ ἴο Ὀ]1π 4 
ἔυγυ, {μαι {Πογ6 τηϊσαϊ ὈΘ ΠΟ Τοοτὴ [ῸΓ ΠΊΘΓΟΥ,᾽" 88 ἴὑ 18 Ὀγ Οαἰυΐπ ; 
θαΐ 848 ἃ ΠΘΟΟΒΘΑΓῪ ΤΟϑα]ῖ οὗἉ [Π6 2ιιϑέϊοο οὗ ἀἀοά, τ ΠΟΙ Ἰοᾶνοβ (ἢ 6 
ΟὈϑεϊηδῖθ βίη ηθγ ὈΠΙΠΑΪΥ ἴο σίνθ ἢ π]86] Πρ ἴο [6 ῬΟΤΟΣ οὗ β[η, 
πη Ὁ}} 1Π6 τηϑᾶϑυγο οὗ ἢ18 ἸΠΙΑΌΠΥ 18. []}, ἀπ ἢθ ρίιηροθ ἰηἴο 
ἀοβίγαοοη. Αρϑῖῃ γ σδηηοῦ ἴγοιῃ ἴΠ6 σψουὰβ ὈΘίΌσΘ ἃ8 ἄγαν 
16 σοποϊαβίοη, Οἴου ὑμαῖ, 1 [86 ΟΔηδϑηξο8 ἢδα πηϑὶ {Π6 [8Γ86]- 
1165 ραδοθαῦγ, οα που]ὰ παν ν Πα γανγη ἢ18 ΘΟ δ αἀπηθηΐ τὸ 
Θχιθγηπαὺθ ΤΠ6η1, ἃ8 (ὐ. α ἤκιρίἀθ Ὦὰ8 ἀ0ῃ6 ; ΟΥ̓́, 88 ἐποδεπηιζθν 
ἀοσρβ, [ῃδ΄ ἴῃ ἐμαῦ ο8586 {86 ᾿πβί γιοῦ 5 ρίνοη ἴῃ Ὠρουΐ, χχ. 10--- 
18 που !ὰ αν ἰαιὰ ὑπο ὑπάθσ {π6 ΟὈ] ραίϊίοη ἴο ταδί ρθϑοθ 
ὙΠ ἴθ. ΤῊΘ ᾿δεῖου Ορί πῖοη 88 Ὀθθη ργονθα ἴο δ ΘΥΓΟΠΘΟΙΙΒ 
ἴῃ [86 ποῖθββ. οἡ σἤᾶρ. ἰχ. 18. Τῆθ οἷν {πηρ [παᾶῦ ὁπ 6 8814 
18, ὑμαῦ {Π8 [8786]1168 νοι] ὰ ργόρῦν πᾶν ϑραγϑὰ ἔμθ ἴῃ ορρο- 
Β'οη ἴο ἴπ6 ψ}}} οὗ αὐοα ἃ8 δχργϑββϑθά ἴῃ ἐπ αν οἵ Μοβεβ.2 

1 Τὰ (86 ορίπίοῃ οὗ “μέ, ΔΖιιϊίεν (ἀϊο οἰ τῖ8ι}, [μϑγὸ νορ ἀον δὕπαθ 2 
Βά. ρ. δ8ὅ8), [π6 Βαγάθηΐηρ οὗ Ἰῆϑη ὁ" ἰ8 ἰο ὃ0 τοραγάθα 88 (86 νόου οὗ 
(ἀοά, ᾿παβπιυο ἢ 88, {Π 6 ΙΓ ΤΠΟΓᾺ] οοηἀ!!οη Ὀαΐηρ ῬΓΘΘαρροβοά, {πΠ6 ἰαιῦϑ 
απ ἰεαάϊπε οΥ αοαά ἵἴπ ᾿ϊϑίοτῳ ργοάμος ἰλὶ8δ γοβϑυϊ!. ΤὨΪ8 δοαΐθ θῃ- 
ααυΐτοῦ (6 Π Ῥγοοθοάβ [0 βίιονν (ρΡ. ὅ69 86ᾳ.) ὑπαὶ ἴῃ (86 βου ρίαγοΒ 10 18 
ΟὨΪΥ ψι18} τοΐίθγοποθ ἰὸ ἐμ πιαπὶ ίαίϊοη ὁ Ο'"α, (Ὠγουρῇ Μόοβθβ, οὐ 
ἐβγοιρῇ ΟἸτῖβί, ὑπ πηθὴ ΓΘ οὐον 8814 ἰο ὕ6 διγάθηραὰ Ὀγ αοἄ ; δπά 
δρδίη (μα [0.6 Ῥτοσ688 οὗ Παγἀθηπρ Αἰ ννΆγ 5 Π88 118. γϑί οὐ σὶη ἴῃ Πυπιδη 
ἔγθοάοση, νυν 1] οὉ Ὑπὸ ᾿αννβ, νυ αἰσἢ ὨΘΟΘΘβΑγΥ 684 πηθη (0 στονίπρ Βατγά- 
Π658 ΟὗἉ ἰιοδγί, δῃ ἃ {}}ὰ8 τἸπά κα 1Π61η, 88 186 γϑβα]ὶ οὐἁὨ ὑΠποὶγ ορροδβιιΐοη ἴο 
(ὐοά, ἱπβέγυιπιοπίβ ἴῃ σαΥτΥἱηρ οὐΐ ᾿ἰθ ἀοΒθίρΠΒ, 8.6 αἰνναγ8 9δουπα, δά 
Οπἷγ ορϑγαΐθ ἱπ Θοπβθαῦθηοα οὗ 8 ριθνίουβ δηά νυοϊ απίατν ρουνοσβίοῃ οὗ 
{861 Μ|}}}; ἴη ἃ πογά, {πὲ τῆϑη χορ ἐμβοιηβαῖνθα, δηα ἀγὸ (μθη δχ- 
οἰυάθα. [π (818 βοῆ86 {16 Βαγάθηϊηρ οὐὗὅὨἨἁ πηθη᾽ 8 Ὠοαγίβ νγυ88 οδ]] θα ὈῪ 
οδυΐγ ὉΠΘΟΪορ Δ ῃΒ 8 ἡμαάσηιεπὲ οἵ αοά. 

2 Δυσυβίϊπε, (ᾳιδοδί, 18 1η .708.), δἴτον του κίπρ [δύ {86 Παγάἀθηΐῃρ 
10: 
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ὈΥΤΙΤ ἸΡῸΡ ἄοοθϑ ποὺ τὔθϑῃ “οὗ σῇοβα οὐϑέηδίθ σϑϑιβία ποθ 

εἶθ τγα8 1ῃ6 γοδεῖΐι, ὑπαὶ Βγ86] ἀθνοίθα {πϑῖὰ ἴο ἀοβιγαοοη᾽ 

(οβεπηνἶδν), Ὀὰΐ : ἴῃ ογδν' ἰο ϑφθουίο (6 δαπ ὠροῖ ἕΐθηι (ἴο Ὀδῃ 
[π6π|Ξ). γε πηυβὲ σίνα ἴΠ0 βαᾶῖῃθ Ἂσρ δηδίίοη οὗ ἘΝ 5... ἸῺ» 

ΜΝ ὮΙΟΝ 18 δα ἀοα ἴο [πὸ ρτϑοθαϊηρσ παρϑῦνο οἰδαδα “' ἐδ 1867 τοῖρῆς 
αν πὸ ἔδνουγ," ἴογ [86 ΡΌΓΡΟΒΘΟ οὗ τηϑκίηρ 1Ὁ ΠΔΟΥΘ ΘΠ ΡΠ δ[1ς.---- 
5.» ΤῊΣ ΝΞ 596 νυ. 12 δπὰ 1ὅ. 

γν: 21 ἀπά 22 δγὸ βυρροβοά ὈΥ 17.466, Μαυνον, Ηαυ φ. 198), 
διὰ 726 Ῥείίο (Ἐλη]. Ρ. 284), ἴο ἔογηι ἃ 8118}} ἔγαστηθηῖ, ἰηβογίοα 
δου αγάβ ΘΠ 6. ΟΥ̓ ὕΠ6 δαϊθμοΣ ἢ] Π186}, οὐ ὈΥ βοὴ οὔμοσ μδηά. 
ΤΠΟΙΘ 18 ΠῸ στοῦπα ἔογ {Π6 βυρροβι(ίοη ; [Ὁγ νυ. 19 864. 4068 ποΐ 
οοποῖπάα {ἢ ἢγδὶ ΠΑ] οὗ [6 ὈΟΟΚ, 88 {Π|686 ΟΥ̓ 68 ἕδπον. Οὐ [Π6 
ΘΟΠΙΓΑΓΣΥ 1 ἢδ8 ποῖ δνϑῇ {Π6 βδ:ὴ8 Δρῥθδγϑῃςσθ οὗ ἃ Θοῃο] αΒΊ0Π, 88 
[Π6 284 νοῦβ88 88. ΤΠ Ὄχρ᾽δῃδίοῃβ οὗ νυν. 21 ἀπά 22 σίνοπ ὈῪ 
γϑυϊουβ Θχροϑιίουβ ἤδνο αἰ θγθα ἡ] 6]. οη6 ἔγοπα δῃοίμοσ. Μοβί 
οὔ ἴΠ6πὶ ἴ8Κ 1 ἴο Ὀ6 ἃ ΒΌΡΡΙΘΙΏΘΠΑΙΥ δοοοππί. Απά 80 ἰξ ἴ8 ; 
Βαϊ ποὶ οὗὁ Δποίμοῦ Ὄχρϑαϊοη, ἀηάογία θη ὈΥ͂ Ψοβῆπα Ὠϊπη861} ΟΥ 
ΒΟΙ1Θ ΟἾ6Γ ρφόπογαὶ, Οὐα]θῦ [ὉΓ ᾿πϑίδμοθ, οὐ ἢἷ8 θθἢα] ον {Π|6 
Κίηρβ οὗ [πΠ6 πογῖῃ δὰ Ὀθθῃ ονοσί γον. [Ὁ 8 δῇ Δρρϑῃηάϊχ ἴο 
1Π6 ΠΒΙΟΥΥ ρίνοῃ ἴῃ οἤδΡ. Χ. οΥ̓́ΓΠ6 Β ] οἴ. ΙΟ ἢ ἀπά οχιθγτηϊ παίϊοι 
οὗ τπ6 Οὐδηδδηῖΐθβ 1 {116 βου ἢ οὗ {πΠ6 απ, δῃηὰ 18 ἱπίγοάπορα ὈΥ͂ 
16 δῖῦποῦ ὙΠ Θβρθοὶα] γοίθυύθηοθ ἴο ΝυτηθοΥβ χὶ, 28 δπὰ 81 
86ᾳ. ΑΥὐ 1Π6 οἷοβ6 οὗ ἴπ6 συ μο]θ δοσοιηΐ οὗ τΠ6 σοπαποϑὲ οὗ [6 
ἰαπα ὈΥ ΨΦοβῆυδ, [6 Πιβίογίδῃ δὶς 1Ὁ ὨΘΟΘΒΒΑΣΎ ἰ0 ΓΟΙῸΓ ἰοὸ {ἢ 
δἰ αηῖβ, ποαιϊ τ 8ρῖ68 βθηῦ ὈγῪ Μοβθβ ᾿δὰ ἀββουι θα 88 ἀν} ]ηρ 

οὔ 1Π6 ( απαβηΐθ8 γθθοιη]68 ἰΠδὶ οἵ ῬΏδγδοῖ, 4180 δα 8: ὥ'οα "ἷς δ᾽υὰ 
ταονϑί, αποπιοᾶο ἀϊοίαπι δὶ. δὰ Βοο οἷβ οοπίοτξαίαπη ΟΟΥ, υἱὐ ΘΧΘΌΓρΡΟΓΘΩΙ 
ἴῃ Ὀ6]Ἰὰπὶ δάνογβαβ [βγδθὶ οὗ οὗ δοὺς δἷ8 θῇ Ῥγδθθασοπί ΤῊ ΒΟΥ ΟΟΓ Ἰ8Πὶ : 
αυδ8ὶ ρΡγδθ πῆ οϑβοῖ, 81 Βοη Ὀ6]]γοηΐ, οατὰ θα ῬγΑθοθροτῦ, π0}}} ΘΟγ πὶ 
6886 ρϑγοθῃάππι, δἱ οὗ μος ΘΔδαθοηὶεῖβ ΡΟροσοοσηΐ, αυἷὰ 86 ἀθ ἰομρίπαυα 
ἴογτα γυϑηΐββθ δηρθηίαβ Θοῦὰπὶ ᾿υγαὶοηθτη ἰθηυθγαπί, ὥρα αυοηΐδπη 
φα!ρυβάδπ υἱίγο ργδοῦυθγαηΐ [8γ86} 186 τ Βογ οογά πὶ, φυδπινῖ8 Θοπίσγα 
[61 πιαπάδίιιη ; 84 [ιος ἀϊοίαπὶ) 6886 ἴπ6}}} ιϑῃάιιπι θϑῖ, ἰβῖοβ [8 θ6118886 
αὖ Πο1] 618 ραγοθγθίατ, ἢ66 ΔΌ οἷβ ᾿ρβὶβ [8γ86 180 ΠΟ Ρθοῖο οἱ πηδπάδίο 
δα τηϊβογοογάδηὶ βοοίογθηΐςυν. 
ΝΠ ΤΥ 5 [δὰ ρδγαριιγαβθα ὈΥ ΟἸεγίσμβ δὰ ᾿ξοβεππιάζιετν: 

( αἴοῦ [86 ἰογιδίίοη οὗ 186 τὰν τ {Π6 ᾿ΠΠ Δ δηΐ8 οὗ ἐπ. πογίῃ οὗ 
Ὁ δπδδη. αβιιιϑ 1830 18 οὗ ορϊηἴοη ὑπαὶ {πΠ6 ΑἸΑἸκῖ πὶ οϑῖμα οαὲ δρδὶῃ 
ἔγοπι 86 ῬΙδοθβ οὗ τοίγοαί δέον [86 οοπαιοϑὺ οὗ (6 βοαΐ!, δηὰ {δαὶ 
Ψοβῆυδ 88 ἰμογοίογθ οὔ] ρα ἰο διἰίδοῖκ {6 πὶ Οἤ66. ΣΠΟΓΘ αὔδυ [86 ὙΆΓ 
ἴῃ (Π6 Βογίῃ, ἴῃ Ὄγο" [0 Θχίθστηϊηδίο ἐβοῖη δ᾽ οροίθον ἔσοπι ἰμ6 ἰδπά. 
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πη [86 ἸΔηά, Δηἀ ἴο τοϊαΐθ δχρυθββὶυ ὑππδὺ Φοβιυδ δα 4150 Ἔδχρβ] δα 
[ὴ6 ἀγοδάθα βοῃβ οἵ Αηδὶ ἔγοιῃ {Π6ῚΓ βθι]θιηθηΐβ ἴῃ δηὰ ἀγουπὰ 
Ηδοὕτοι, πα μδά ἀγίγϑη ἴπθπὶ Ῥ8.0 Κ ἀροῦ [ἢ γ66 οὗὨ [Π6 οἰ[168 οὗ [86 
ῬὨΣ] 8068, 6424, δίς, δπά Αϑιαοά 4 ἐλαὲ ἐΐπιο γοΐθυβ ἴο [ἢ 6 
ἴοπφ ἐΐπιο (ν. 18), ἀγίηρ ψ ΒΙΟἢ “οβιιαα τηδἀθ ννὰῦ ΡΟῚ [8 1πΠδ- 
Ὀιδηΐ8 οἵ 1Π6 Ἰδῃα.᾿ τ ΥνΤΤ ΤΙΝ ΤΩ 18. ΘΟΥΓΘΟΙΥ ἐχρ ποθ 

ὈΥ ΟἸονίσιιδ : “41χ6 Κ᾽ 164. τῃο86 σσῆο [811 ἰπΐο [18 μαπᾶβ, {π6 ταϑὶ 
ἢ6 Ὄχρβϑὶ]θᾶ, Ὀὰΐ ἴον ἃ βιοτγί {1π|6, ἃ8 γγθ ἰθᾶσῃ ἤτοι οἤΔΡ. ΧΥ. 
14, {Π6Υ οϑῖηθ θδοῖκς ἀραῖη." ΟἹ ἐλ6 Απαξίηε (οὨαρ. Σίν. 

12, 1δ; Ποῖ. 11. [0 864. 21)» 4180 ΠΝ ΡΟΣ οὐ ΩΣ (οἢδρ. 

χν. 14, ΝΝυπι. χἰϊ. 88; Ὀοαΐ. ἰχ. 2 ; Ταάρ. 1, 20), ΟῚ τον 

(οἶιαρ. χν. 14; Ναπι. ΧΗΣ, 22, 28), ἀπά ὈΥΡΩΝ 325 (δαυῖ ἷχ. 2), 

ὙΘΙῸ ἃ ΧΆ(6 οὗ ρίδηΐδ, ἀθβοθηάθα μη [Π6 σίαπς Ατδα, ἔγοτῃ τνοπὶ 
Ηδρτοη ἀοσίνϑα δπιοηρσϑὺ [Π6 Οδηδδη 68 [Π6 Ππδιη6 οὗ Κ΄ [86 οἸτΥ οὗἉ 
Ατρδ." ὍΤΟΥ δΓ0 τηϑηϊοηθά ᾿ὴ ΝΌτΩ. ΧΙ]. 88 ἃ8 σοπηηρ “ οὗ ἐλδ 
σίαπί8," δῃὰ ἴὴ Ὠδαῖ. 11. 10---.21, δηὰ ἰχ. 2, 88. ἃ ρθορίὶβ στοδῖ, 
ΒΑ ΤΩΔΏΥ͂, 8Π4 4}. (θθ αἷ8ο οἴδρ. χῖν. 15, χν. 18). Τρ 
ΟΡ ΠῖοΠ ΘΧρΓΘβ864α Ὀγ δογίδοαι (2. (686Ἐ. Ρ. 141), Εἰισαϊά ((686ῖι. 
'. Ρ. 216 864.}), δῃά υ. Πιόπσογῖθ (ρ. 182 864.), ἐμαὶ [ῃ6 Απακῖτη 
ἰογιηϑά ραγὶ οὗ [16 δὐογιρίηθβ οὗ δπδδπ, το σγογο ἀσίνθη οἂαΐ ὈΥ 
[Π6 Ἰαῖοσ Οδπδδη 68, Δ Πα 80 ΠΘΑΥΪΥ οχίθσιηϊηδίθα, ἐΠδὲ πη {Π|6 {1Π|6 
ΟΥ̓ Μοβ68 δῃηα «“οβϑίυλᾶ ΟἿΪΥ 8 ἔδνν βοδίζογθα σοπηηδη 8 6 ΓΘ ἤΘΥΘ δηὰ 
ὝΠογΘ ἴο Ὀ6 ἔοαπά, μ88 θθθπ βῆονῃ ὈΥ ὦ. 1. Κωνὶς (Β]α 6 |04ς}}}8 
δηα (ὐποτίοκοβ Ζο βοητῆ 1845. Η. 8. Ρ. 41] 84ᾳ4ᾳ. Ατί. “ ἀϊθ 
τον οποῦ Ῥα ἀβε! π88᾽) ἴο Ὀ6 δα γον θάβοθββ. ΤῊ σὨ] άτοη 
ΟΥ̓ Απαῖκ σοῦ ἡοῦ ἃ βϑραζαῖθ σϑίθ; δἀηὰ ποῦ ποτα ὑπ8πῃ {Π| 766 

[Ἀτ1}108 οὗὨἨ ΤΠΘτλ 816 δυοῦ γοΐοσγοα ἰὸ (Ν πὶ. Χῖ]. 22; «οβ.., ΧΥ. 
14: Ψυάρ. 1. 10), ψο αἀνγοὶῦ ἀροη [Π6 τηουηΐαϊηβ οὗ πὰ 8}} ἰη 
πὰ δτουπὰ Ἡρθρτοη, σθ] ἢ τΘΆ}}]γ ῬοΪοηροα ἴο ἴῃ6 ΑἰἸηογῖαβ. 

1 ΤΏ οογγϑοΐῃθββ οὗ {Π|8 ὀχρ᾽ δηδίϊοῃ 18 ουϊάθηΐ ἴτοιη (86 ροβι το οὗ 
680 ψεῦβθβ διποηρβί 86 οοῃοὶ αἀϊηρ' ΤΟΙ ΔΓ 8. ρου [6 οοπααυοβί οὗ 
{π0 Ἰδηᾶ ; [ῸΓ, δὐῖον οοιηρ]οίϊηρ, (86 δοοουσπί οὗ [86 878 οἵ «0888, δπά 
Βρϑδκῖηρ (ν. 16) οὗἨ 80 Ὑ ΒοΪο Ἰδαπᾶὰ 88 οοῃαυογοᾶ, {86 δυΐδοῦ οδηποῖ 
ῬΟΒΒΙΘΙΥ Βᾶνθ τοίθσσθα ἴο 8 ἔτ 8}; οδιηωραῖρῃι. ΑἈπὰ ονυϑὴ “3 αβίιδ 8]}ονγ8 
1ι 1Λ0 00 δα πι881:}}16, ὈΥ δά άϊπρ ἰο 8ιἷὶ8β οσῃ οχρίδηδίϊομ ἐδ [0] ον ηρ 
ΤΟΙΏΘΙΪ : “ ἸΒΟΌΡὮ, ἱἢ ΔΗΥ͂ ὁΠ6 ῥτϑίογβ 86 βυρροβίΐοη, ἐμδὲ {μ686 ἵττο 
γΟΓΒ6Β οοηίδίῃ ἃ ΟΟΓΟΪΙΔΤῪ οὗὨ {πο το στοδί χα ρϑάϊ 1008 ἀθβοῦιθοα ἴῃ 1818 
Δα (Π6 ργονίουβ ομδρίοσ, δηὰ (μδὲ ἔβοβθ δοοοιηῖθ ἃσΘ ΠΠΘΓΘΙΥ δη 1864 
ὈΥ (818 τοίθγθμοϑ ἴο [86 Ὄχίθσταϊπαίϊοι οὗ [86 ρονογα] ρίδηΐδ ὉΥ «0508, 
ὃθ ν1}} βπὰ τὸ ἡπἰΐθ γϑϑάγ ἰοὸ δά πὶ 1{.᾽" 
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δῆς 1 15 Ψ Π ρογίθος οουγθοίῃθββ ἐμαὶ ζωνές Β8γ8 (Ὁ. 53 864.) : 
“θη γγὰ ποῦϊοθ ἴδ6 τηϑᾶπίηρ οὔΠα ψογά ΡΝ» ἰ. 6.) ἰοπισηποοζοα, 
“η θη ασἱίδ, οασίοπαφά ποοῖβ, ραμίβ, ἀπ αἶ8ο ἴπ6 ἔαοῦ ἐῃπδῦ ἴῃ {Π6 οα868 
οὗ ΘΥΘΥῪ ομ6 οἵ ἴμ6 ΑἩδἸκῖμ, ᾿πιγοάπορα ᾿ῃ ἴδ6 Ὠἰβίογυ, [6 ΠᾶπιΘ 
8ηα βίαϊαγο σου Βροπα ; δ Πα τροσθονοῦ ΠΘη Μ6 οὔβογνα (μδΐ, 
Δ ΠΘΏΘνΘΡ ΠΟΥ Δ͵ΓΘ Γοΐδγγθα ἴὸ ἴῃ [Π0 βΒοῦδὺ ἰδίου δὶ Παγγαίνο 
(10 ψ θοῦ 1Π6 δοοουηῦ Ὀγουρηῦ ΟΥ̓ {Π6 8ρ108, ο86. ἰΘΙΤῸΣ 
ὈΠ παρά τποπὶ ΝΥ αμα. ΧΙ. 97 544.}, σαπποῖ 6 8814 ἴο Ὀ6]οῃ ), γγ8 
οὐἷν γᾶ οὗ βίηρίβ ἱπαϊνιάπ8]8 ΟΥ ἴδια !]68 οὐ σίϑηΐβ (6. σ. 
Ναμῃ. ΧΗΣ. 22. ; “ο88. χὶν. 18, χν. 14 ; Φυάρ. 1. 10; 2 ὅδηι. 

Χχὶ. 1ὅ--28: 1 ΟἸγ. 4.--8), νγ δύθ ἱποϊϊποά ἰο δάήορί [ῃ6 
ορπίοη, ἔμπα {ΠῸ πδιηθ Αἀπωὲπι 18 τίμιον. δὴ δρραϑιϊδίίοα τῃ8η 
ἃ ἔΔΙΏΠΪΥ πδιη)6, ἃπὰ ὑπαὶ {Π6 τᾶςθ οὗ σίαῃίβ ἴῃ ὕΠ6 πηουπίδίη8 οὗ 
 Ἃἢ} ΟΓΘ ΠΔΘΓΘΙΥ͂ σογίδϊπ [Δ Π}}}168 ΟΥἨΎ ὈΓΆΠΟ] 68 οὗ Π6 ν]ά6- 
ΒρΡΙΘδα ἂπὰ ρονουία! {γ]06 οΟΥἩὨ {Π6 Απιογῖῖοβ, αἰδυ! συ δη θα ποτα 
[86 τοϑῦ ΟΥ ΤΠΘΙΓ ΘΧΙΓΔΟΓΑΙ ΠΑΓῪ 5126.--- Ἢ ἸῸ 18. ΒΌρΡροβθα ὉῪ 

Μαείμι8, Ποθοηηιίιον, ἃτιὰ οἴ ΠΟ ΓΒ ἴο τϑῖδν ἐο 1Π6 Βου το ση Ῥογϊίοη 
οὗ [ὴ6 τηουπίβ1Π8 οὗ πάῃ (ἡ ὀρεινή, 1ωἰς. 1. 89), ὙΒογΟ ἩΌτοη, 

6 ὈΙΡ, δά Απαὺ ὑψοῦ δι[υδῖθα. Βαΐ {ἰ 18 ονϊἀθηΐ παῖ {118 
18. ἱποογτθοῖ, οπι ἐμα ὑγογάβ8 ὑυ]Οἢ ἱτηπηϑάϊαίο! Υ ΤΌ]Π]ονν, τ 9 

ΓΤΉΓΤ [86 τολοίς οὗ [Π6 τηοππίαίῃ8 οὗ « υἀ8}, ἴῃ ΠΟΙ οὗ ΘΟΌ 86 

[6 ΒΟ μογη Ῥογ οη γ8 ἱποϊυα θα. [ΠΕ 18 τροτθ οοσσοοῖ ἴ0 τοίου 
ὝΠΙΤ γ ἴο 411 {116 τηοπηΐδί ηο8 ΘΟΌΠΙΓΥ ἴῃ ῬΑ] βίη 6, 88 ἴῃ οἷ. 

ἰχ. ἱ. ΤΟ ΡΓΪποῖραὶ ρατίβ οὗ [818 ἃ΄Θ 8} 086 ΠΟΥ Βρθο θα 88 
(16 δουηίΥ οὗ", Πφῦτοη,  ουΐϊγ, πὰ Απδρ, ἀπα 411 1π6 τηουῃ- 

ἰαη8 οὗ ᾶδ8ῃ δηα [βγϑθὶ, 85 ἔδυ, {πὲ 18, 88 ῃ 69 Απδκίτα πδά 
ΒΡΥΘδα ΓΠοιβοῖνεβ. Τὴθ πιομπίαϊηϑ οΥ ὕάαἤ, ἔοττη {Ππ6 βουςμοση, 
ἴπ6 πιομηίαϊπϑ οΥ ]ϑναοῖ [ἢ 6 πογίποση ρατὶ οὗ {Π6 στοδῖ τηουπίαϊῃ 
Τϑηρθ ΜΘ ΤᾺΠ8 τοῖα ἴμ6 ρΪαίη οὗ Εὐἰβαγϑίοπμῃ ἴο {π6 βδουϊῃοσῃ 
βουπάδγυ οὗἨ Ῥᾳίθβϑίϊπα (ν. αιηιονρ Ῥαϊὶ. Ρ. 48 84ᾳ.) ΤΠ ]1Πη6, 
ΠΟ βοραγαίθα ἔἤθιη, 18 ποῖ τῃθη!]οπθα ἀπυνῆθογα ἴῃ τ[ἢ6 ΟἹ 
Ταδίδτιηδηΐϊ, ναὶ Βθθηη8 ἴ0 ἴ'ανα Ὀθθη {π6 στοαὶ γγδάγν Βεῖξ Ηαπῖπα 
(866 οδίηδοτπ 11. 888 ἀῃα ΤΥ ΘΟΙΏΙΩΘΠΙΑΓΥ οἡ ἴἢ6 ΒΟΟΚΒ οὗ Κὶπρε 
Ρ. 40.)}} Εον Πἤοῦνοπ πὰ Ζ7)εδῖν σορ. οἢᾶρ. χ. 8. ἡ Απαῦ, 

1 ΤῊΘ αβϑϑβογίίοι, τηδάθ ὃν Ζϊολλογη (ΕΠη]. 11}, Ρ. 872), ᾿βοβδεπηιὰ  ἐδν 
(οη ν. 16), δμὰ αμγεν (οι ν. 21), ἰοὸ ἐμ6 οὔδοι ἐμδὲ (6 ρῇγαθο “ἐλε 
πιομιηίαϊη8 ΟΥὙ 1εγαεῖ" βθτϑὶ οδῖμθ ᾿μΐο 86 ἴῃ {Π6 ἄδνβ οὗ Ὠανιὰ δπὰ 
δοϊοτποπ, ἰξ ἱπαθρα 1 νν88 οι ρὶ γᾶ δὲ 4}1 ὑϑίογο 1ῃ6 ἀϊνίβίοπ οὗ [86 
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τροη [Π6 πιουηίαϊηβ οὗ 6} (επᾶρ. χν. 80), 50}}} οχὶβίβ δπά 
θ6δγβ 115 ΔΠοΙθηΐ ΠαΠΘ. οἷἱλς. [1 Βἔδηῃ 5 οι {π6 βουτῃ οὗ ᾿Ποδνοη, 
αἱ ἃ ἀἰϊθίδπορ οὗ δδουὲξ θη οὐ ἔννοϊ γα τα ]68, οἡ ἐπ θαβίδθση 5146 οὗ 

16 στοαῖ ΥΥ̓Δαγ αἱ οἱ ᾿Κλιιζι, Ἰοἢ ΤΠ 5 ἴσου ΗΠ Ότου το Βθοῦ- 
βῆθρα (οἴ. οδίπϑοι ἰϊ. 195 8α4.)"---τΝ. 22. Οπ {6 ιι86 οὗ {116 
ΒὨρΊΪΑΥ ἜΣ ΜΠ (6 Βα ]θοὶ ἴῃ {Π6 ρ] ΓΑ], οἵ, Τοαϊα 1,μ6γὉ. 

ὃ 800 ΑΔ. Τῃο “ ἰαπά οΥΓἩἉ ἰδ οὐἑϊάγοη οὗἹὨ ]εναοὶ" ἀθηοίθβ {116 
Ἰαπά, τυ ]οἢ {Π|6 βγαθ 68 δ Ὀβθαιθηιν οὐδ! μθἃ ροββθβϑίοῃ οὗ, 
δηά, ψ θα [8 ῥγαϑθηΐ ὈοΟΪς ννὰ8 ΝΥ 6, αἰγοδαγ μ6]18. ἝΘ΄αξα 

Κιηράοπι διἴδυ ϑοϊοπιοπ᾽ βΒ ἀθαίῃ, ουθὴ 226 Ῥοἰΐα Ἦδβ ποὶ νϑόπίυγοα ἰο 
γοροδῖ, βίηοθ 10 ἢ88 Ὀδθῆ 80 οοπιρίοίοὶν ἀἰαργονοα ὑν Κοπίσ (αὐ ΒΌρΡγα 
Ρ. 88 864.) δηὰ Παυεγπιοῖς ( Εἶπ]. 11. 1. Ρ. δ1 864.}, ἐμαὶ ϑιὰλοίίπ (τι, 
Τ]ηίθεβ. ρ. 101), ὅᾶπὰ υ. ζόησεγζε (Ρ. 691) ἀγὸ οοινϊποθά ὃν {πο ὶγ ἄγρὰ- 
᾿πθηΐ9. Το αἰϑιϊποιίοη Ὀοΐνγθοη (δ τηουπίαϊπβ οὗἨ ἁ ἀ[8γ86] δηὰ «068ἢ 
ὁΔῃ 6 ΟΧρί αἰ πο ἴσου (86 οἰγουϊηβίαποοβ οὗ «οϑμυδ᾽8Β ἄαγβ, ἰπάθοα ἴἰ 
δ ὃ6 ἰγβοθα ὕδοκΚ ϑνυθὴ ἰὸ {86 ἐϊπι68 οὗ {π6 ρδίγίδγομβ (Κὐπῖρ ἡ. 85). 
“ Ὑ7}118ι Ψ υάΔῃ,᾽" βᾶγ8 Κοπίφ (αὖ 80}.), ργοςθθάβ ἰο δίκα ροββϑβϑβίοῃ οὗ 
818 ὑουγιίοσν ἴῃ [ἢ6 8οι ἢ, (86 οἵδοῦ (γἹῦθ8 811}} τοιηδίη ἱπ ΟἸρα]. 
Αἴουνδγάβ, συ θη ΕΡΒτγαῖπη δηα Μδηδϑβοὶ ἃγὸ βοι]οα ἴῃ ἐπ ΘΓ ΤΟΥΥΙΟΓΥ͂, 
αἰϊ Ζεναεὶ ιυἱἐῇ, ἦε ἐχοερ ΐοη 9. μααΐ ΘηοΔτΡ ἴπ ΚΓ Β1]οἢ ; δηά (ἢ ἰεγ- 
τιΐοτν οὗ «τἀ 8} 8 βδοραγαίθα ἔγοτα 811 [86 γοϑὲ Ὀγζ (6 ἰδπά, νυ! 18 αἴνου- 
γγΑγβ δ᾽] οὐϊοὰ ἰο 1π6 ἰγῖδο οἵὗἨ Βοπ)]διαΐη, Ὀυΐ 18 ποῖυ νυ ποὰΐ δ ΟὟΤΟΙ. 
Μογτεονογ, {π6 αἰέαν, ἀπά ἑαδενηαςίε, ἀπὰ αγὶξ ὁ ἰλ6 σουεπαηί ἅτα 81] ἴῃ 
{86 τοϊάϑὲ οὗὨ Ὀ086 0} δηᾶ {89 οὐον ἐγ 68, {παὺ Δβθοιῃ Ὁ]6α ἱῃ ἐλ σαπῖρ αἱ 
ϑλίίολ. ιὰ ποῖ {Π0 1468 οὗ ἃ ἀϊδιϊποίίου Ὀοίνθθη «υἀδΔὲ} ου [86 Οἢ6 
βἰάθ δῃᾷ {πὸ γϑϑὶ οὗ ἴβγϑδοὶ οὐ 186 οἰμογ, ἰπ σι βίο, ἤσβί, {π6 ἀουθ]θ 
ἰγῖδο οὗ «“Φοβορἢ, δηά ἱβθὴ (πὸ ἰσὶδο οὗ ΕΡΒταῖπι), βίοοά 80 Ῥσοσῃ ΘΠ ΪῪ 
ἔογ για, ὨΘΟΘΒΘΑΓῚΪΥ δ  Ὁ]Π18}} 186} Ἰηοτο δηᾶὰ πιο Ὁ '7ἴαδδϑ ποῖ {818 {86 
οοτίδίπ ἔστι οὐὗὁἨ ἃ ρόττὰ ἡ ΒΙοἢ δὰ οχἰβίθὰ ἰοὴρ Ὀοίοσο Ὁ ἀπά ψῇῆδί, 
ἐμογοίογθ, γ88 πιοῦο Ὡδίιγαὶ ἰπδη ἐμδὺ (6 τηουηίδῖη8, ἡ] οἢ γοῦΘ ἴῃ 
{86 βΒϑ]θτηθηΐβ οὗ “υάδῃ, Βῃου] ἃ 6 ο41164 ἐη6 τηουπίδϊπβ οὗ “068}}, 
δηὰ {πο86 σΒοτα αἱὐ 7ογαοῖ Ὀδβίἀθβ 06 Θηοδιηροα, γθογο ὑπ 6 οἰδον 
ΟΝ 23 ὝΘΓΘ Θββϑιῃ δ] ἰορεῖμογ, (86 τιοπηίδίμβ οὗ ἴβσϑϑὶ (": 

π.) 88 Μ6]1 88 186 πιοπῃίαϊπ οὗ ἘΡΒγβίπι (ΟΡ Ὅ,) οα 

δοοουπΐ οὗἁἨ ὑμοῖν Ὀδίηρ τὶ πΐη (ἢ6 ἰοΥτ ΠΟΥ δϑϑὶρηθα ἰο {μ6 ἰγὶρθ οὗ 
Ἐρδμγαῖπι ΤΉΘΥ 8.6 τοίοστοα ἴ0 πᾶν (86 Ἰα (ον παπιθ ἴῃ 08}. χὶχ. 
δ0, χχ. 7, διὰ χχῖὶν. 30." 

1 ὕρ ἰο ἐμο υἴπιὸ οὗ Ποδίπδοη ΑΠΌ τν88 δοπβίδηι νυ δουρῃῦ τὰ {ἰι6 
ποὶρἢ ρουγῃοοά οὗ [υγἀ 48 (ὨΙοΒρο}18), ἰο ΒΙοἢ ἰοσδ τ Υ 10 84 Ὀθοῃ 
δϑϑίρηθα ὃν νιδοδίις δά “έγοπε. ΤῊΐθ τὰβ δ ἰορϑίῃον Ὀθβϑίἀθ {86 
λγκ. Τθο Μείλοαππαδα (Βοϊμδηπαῦα, οοστυρίοα Ὀγ Εἰ μκεδίμα ἱπίο 
Μετοαννάκ), Ὑ ὨΙΟὮ 18 τηϑῃΟηθα Ὀγ ὈΟΓῺ οὗἉ ἴμϑῖη ἴῃ (86 ἀτίϊο]6 οη. Ανώβ, 
88 Ἰάθῃ 081} νὰ ἐῃ6 ΑΠδΌ οὗἨ [86 ραβϑαρθ Ὀθίοσγθ ὑ8, δοσγαβροπάβ τηορί 
ἘΡΌΡΕΡΙ ἰο Βεϊίπιιδα ον Νοῦό 'π [ῃ6 νἱοϊπὶγ οἵ ψαΐο, οἴ, οδίηδοπ 111. 
4, 
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Οαίλ, ἀπά Αελάοα νοτὰ οἰτῖ68 οὔ {π6 ῬἢΣ 15011105, ΟΥὗἨ πο 428 
δηὰ Αϑ)ηάοά, 88 γγ ἰβαγῃ ἔγοιῃ ομᾶρ. χν. 47, νγϑσο δι]οιϊϑα ἴο {10 
ἰτιῦς οἵ ΨΦυάςῃ. ὙΠΟΥ ΠΟΥΘΥ ΧΘΑΙΪΥ οδπλθ, δονγονοῦ, ἰηΐο [Π6 
Ρονγοῦ οὗ {Π6 1βγδθΐθβ, θνθῃ πουρῇ {Π6 ῬὨ1]1501Π68 ἸΘΓΘ Βοπιθ- 
[1π|68 Βα] υραῖοα Ὁ {π6πὶ|. ΕῸΣ αἴαζα τοῖο ἴο οἤδρ. σ. 40. Τὴθ 
βιυυδίϊοη οὗ Θ'αἰδ, [6 πεῖνα εἰν οὗἩ (ὁ δῖ ἀπα οἴμοσ σίδηίβ (] 
8). ΧΥἹ. 4; 1 ΟἼγοη. χχ. 4---8), οδίπδοηπ (11. 420 844.) νγ8 
ὉΠΑ40]6 ἴο ἀοίσσιηϊμπθ. ἀὐμδοδῖμδ (8.ν. Γέθ) 8808 πδῇ δἱ {πδΐ 
[6 ἱΐ νγδ8 8.1} 1ὴ αχἰβίθηςα ἃ8 ἃ κώμη, κἷ [μ6 ἀϊδίδηοο οὗ ἔνθ 
Ἐοιηδη πλ1}}68 ἔγοτα Εἰ θα ΠΘΓΟΡΟΪ18 ἰῃ [16 αἰγοοϊίοι οὗ 92)ϊἸοδροϊιδ. 
ΤἼϑηΐιϑ Δα ορίβ {Π18 48 οογτϑοῖ, ἀη ἃ Θη ἀθανοῦγ( ἢ Κα υοτ᾽ 5 ϑιυαίοη 
1). Ρ. 152) ἴο ἔγδοα {π6 διὰ οὗ {π ἢ 1811 68 ἴο [Π6 8106 οσσαρίοα 
Ὀγ 1116 πηοάδγῃ εὶς Θυθῦδη, Μ ΠΟ 18 1υ.8ὺ ἔνα Εοηγδῃ τη 168 ἴο 
{16 που οὗ ΕἸΘΌΒΟΓΟρΡΟ]18. [ἢ βαρροσί οὗ [Π15 ἢ6 δά ἀῃοθ8 Ὀοίἢ [ἢ 
δοσοπῃΐ οοηῃίδὶποα 1η 1 ὥὅϑηι. χνὶϊ. ὅ8, δηα α͵8ο {Π1ὸ οχίγδογάϊηαγν 
ΘΑ ΘΓἢΒ ὙΥΠ]Οἢ ἀγὸ ἰοαπα ἴῃ {ἢ18. ὑ]8 66, δη ἃ ἸΔῪ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πᾶνὸ 
θϑθη διιρίογθα ὈΥ ἐϊθ ῬἈΣ ΠἸΒΌ1η68 ἴοσ ἴΠ6 οἰ γαομ οὐ {Ππ6 
Ἰηγ 8.6 168 οὗ {ΠῚ} ὑνοσβρ (Ρ. 188 846ᾳ.) Βαῦ {Π6Γ6 18 ποῖ πηῦοὶ 
ἔογοϑ ἴῃ [1686 δυρυτηθηΐβ. ΕὟΓ 1, δἴϊου [π6 ον μγον οὗ (1141, 
{6 ῬΒΙΠΠΙϑεπο68. θὰ ἐπγυὰρὶὶ τὸ δαγ ατηι δηά {π6 Υδαν 
ΘΌΓΑΥ ἴο {Π|6 μαῖα5. οὐ ΕΚγοη, {ΠΟῪ οἂπ μαγάϊν ἤᾶνα θθθη Ὀοδΐθῃ 
85 ᾺΥ 88 (δίῃ δι)ὰ 4180 88 ἴδ 88 ΕἸΚγοη (1 ὅδῃη) συ]. δ8),, βίη 66 
Ποῖν Ὀυαδῦδῃ 18 δ ἰθαβὲ ἔνθ ἢ}1168 αἰβίδη τοῖα ὑπ ΥΥ δν απ, 
οἢ ἴθ βου ἢ-τγοεϑὲ. Μογϑονοσ, “δροπιθ, ἴῃ ἴπ6 Οπομηδβῖ., πιο γον 

οοὐρῖο5 {6 ψογὰβ οἵ Αἰ μδοδίμδ, ΠΟΘ αΒ. 1 Πῖ8. ΘΟΙΩΙΘΏΓΑΓΥ Οἡ 
Μιίοδὶι 1., ᾽θ ΒΆΥΒ: Ο΄ ἰὴ ὑπὰ οϑὲ ἀθ χυαΐϊπαιαρ ἀσρῖρυβ ῬΑἸδοϑ]Πη86 
(οὔ ῬΒΠΠ18114) νἱοῖπα ὁ αάδοαρ σοπῆπίο οἱ ἀ6 Ἐ]Θα ΠΘγοροῖ! θα ηορ8 
(ὐαζαπὶ πῆς 8486 νου γαὶ τηδχίηχαϑ. ΤἼῊὰ8 ἢ6 ρὶνοδ ΠογΘ 410 
ἃ ΑἸ γθηΐ ἀθβοσιρίίοη οὗ [π6 βιζαδίίοη οὗἉὨ αι. 42λαοά, "Αζωτος, 
8. 851 ἴο "6 8θθῃ ἴῃ ἐμθ Μομδμηιηθάβδηῃ ν]]ασο ϑάμά, πμϊςὶ 
βίη 48 ἀροι ἃ 5π18}} γοι πα ἢ1}], ἘΠ ΟΚΊΥ σονθγθα νν ἢ ὑΓ6 68) οα. 1116 
ΝΥ ἔγοιῃ «δπιπῖα ἴο (ἀᾶζα, αὐοὰΐδ ἴϑῃ τηΐϊϊθβ ἴο πὸ βου οὗ 
ἐ διηηῖαᾶ. ΤἬΘΓΘ ΓΘ πῸ ἀποϊθηΐ γα ΐη8, Πόυγανου, ἴο δ6 πιο ὙΠ, 
οἴ, ᾿οδίηπδβοη ἰϊ. 808. Ἵ 

Υ. 28 ἔογιῃβ {π6 σοποϊιβίοη ἴο ἐπ ἢγϑὲ μαζί οὐ [Π|ὸ θοοΚ, ἀπὰ 
[86 ἰτδηδβι[ἰοη ἴο [6 βοοοπὰ ραγί. “( 850 “οβδυδ ἴοοκ {πὸ ψ ο]θ 
ἰαπά, δῃά σᾶγθ 1 [ὉΓ δὴ ἱπμογϊίαποθ ἀπίο 1βγαθὶ δοοογάϊηρ ἴο 
{ΠΟΙ αἰ ν] βίο ἰηΐο ἐγ] 065. 226 Ῥείί6 (Ελη]. ὃ 1607), αιν»ον» (οῃ 
νν, 10 8π4 28), απὰ ΠΠαμῇ (Ρ. 78 56ᾳ., 109 544.) ροϊηΐϊ ουἕ 8 αἷ8- 
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ΟΥ̓ΘΡΘΠΟΥ͂ Ὀαΐνγθθῃ {18 νϑσβθ (οοιηραγοα ΜΠ ν. 16, δηα οΒ8ρ. Χ. 
40) δπά οἶα. χΧἰϊ!. 1 844. (οομηραγθα ψ]τἢ ΟἤδΡ. ΧΥΪΪ. 14 866.) 
ΧΥΙ. 8, ΧΧΙΪ. ὅ, 12), Ἰπαϑιυο 88 ἴῃ {Ππ0 ν σθθ ὈΘΌΓΘ τ, δηᾶ 
[πο86 γϑὶ πιθηϊοηθά, {Π6 οοημαασβὶ οὗἩ [86 ᾿ΠοΪ6 ]απά, νιοῦΐ 
δχοθρίίϊοῃ, 18 βου θα ἴο “΄οβίναδ, ὙΠ ογθαβ ἴῃ {Π6 1α80 ΠδΙηΘα ρ88- 
ΒΔ 8 ΤἸΩΔΗΥ͂ ΡΙΆΟ68 ΓΘ ὨΙΘΗΠΟΠΘα 88 8{}}} πιποοηαθογθαά. Βαΐ 1 
μδ8 66 δἰγθδάν βῃονγῃ ὈΥ ΘΑΥ]ΪΟ Θχροβίίοτβ, ἐμαὶ ἴμ 2. ἴῃ 
{Ππ686 ῬΑ58Άρ68 18 ποῦ ἴο 06 ἴΔΚθῃ ἴῃ 118 [1}} δηά 116 Γ8] τηδαπίηρ. 
ΑΥὐ {{᾿|6 βϑαῖηθ {ἰπὴ6 {Π6Ὺ ἢάνα ροϊηϊθα ουξ ναγίουβ ὑγαΥ8 ἰπ ὙΠΊΟἢ 
118. τη δ ϊηρ ΤΩΔΥ 6 [Ππη]164.}1 ΤΊ]686 ἅτ ποῖ, ἱπἀ66α, ρογίδοιΥ 
βα ἰϑίδοίογγ, ἐμοιρὶι ΓΠΘΥ σΘ ΠΟΥ ΠΥ οοηίαϊπ βοτηθ ρουίίοη οὗ γαῖ. 
ΤῊΘ οχρίαπδίϊοῃ σίνθη ΟΥ ὐπὶσ (ρ. 18), δπὰ δάορίϑα ὃγ υ. 
Τρησονῖο (Ρ. 672 86α.}), 18 ἰπδάραᾳυμαῖθ. ΗΕ β8γ8 ἰπαΐ γνττ-ὃὉ 

ἐς ἄρ68 ποῖ τηϑᾶῃ [π6 ψβοὶθ οὐ {π8 ἰαπά οὗ Οαπδαη, σι αὐ [8 
ἰονη8, αἰέ 118 ἔογίγοββοϑ, δῃά αἱΐ 118 8011, θαϊ ΘΓ Ϊυ, 88 {Π6 οοηΐοχέ 
βίχθννβ, {π6 Ἰαπά ἴο {π6 ἯΠ0]6 δχίθηϊ, οὶ δα ὈΘοὴ τοίογγοα ἴο 
ἴῃ 411} [π6 ργϑνιουβ ομαρίοθγβ, 88 [ᾺΓ ἃ8 ἴο σαρίου χὶ. 18. ἘῸΓ 
ὄνβϑη 1 Πθ 15 τὶρῇῦ ἴῃ βαυτηρ, {Ππαϊ, Θοοογχαϊηρ' ἰο σΠδρ. χ. 88, 186 
Κίηρ οὗἨ Οἰεβοὺ νγᾶβ δίαίπ (οἷ. χὶῖ. 7, 18), Ποσθα8 Ὁ 18. ΠΟ ΈΘΓΘ 
βαϊὰ {πὲ 8 ΟἸΕΥ νγὰ8 4150 σαρίωγοα, τα οἢ 1688 ὑπαὶ 1 τνὰ8 οσσιν- 
ρίοα ; δπὰ {Ππλῖ στοαὶ οαΓ6 τηυϑὲ Ὀ6 ἰδ κθῃ ποῖ ἴο σοπίουπά {ἢ|686 
[Ὦταθ, ἡ ΠΟ ΔΥῸ 80 αἰβιύϊποὶ ἴΠ6 ὁπ6 ἴγομι {Π.6 οἴου ; δηά {ΤΕ ΠΟΥ, 
αὶ 1π6 Κὶπρ' οὗ Φ΄γαβαίθιη 4180 νγὰβ ἀοίβαϊθα (οἢρ. χ. 10 544.) 

1 Αἴαϑβιιιδ, ἴον Θχϑιαρίθ, β8Υ8 : “Ἢ Π ἴθ ἱἹπάθοα δέου γασὰβ βαϊ ἴῃ ἐῃ6 
οοτβιποησοιηθηῦ οὗἨ οὔδρ. χὶϊ!., {δὲ 8 ἴαγρα ρογίΐοῃ οὗ σδῆδϑη ν)88 ποῖ 
οὐ βα]πραίοα ὃν “οϑῆυα. Βυΐ δ6 διδά ἰδίκθῃ {ΐ αἷΐ κατὰ συνεκδοχήν, ἱ.6. 
ἵε μα ἰΔἰκθπ Βοίἢι τηοαπίϑιπ δπὰ ρ]αῖη, ὈΟΙἢ 810 068 οὐ ν]|]6γ8, δπά ὀρθῃ 
ΟΥ̓ ΒΠΠΗΥ ρἰθῦθθ. ογ, δρδὶῃ, Β9 δὰ 80 ἔδγ βυθ)] υραίθα 186 ψμο]θ, ἐπ δὲ 
ΠΟ ΟἿΘ 88 ἰδ ξ οὗ ἢ18 δάνυθγαδσθδ, ἯἯΟ ν᾽ 88 8016 ἴο Τρροβθ ΟΥ͂ Δγπλβ (86 
ἀἰϊδιγι θαϊίοη οὗὨ ἰδ Ἰαπά." Τα ἔοστηοσ οὗ [ἢ 80 ΘΧΡ ΔΗ ΔΙΙΟΠΒ 18 8180 ρίνϑῃ 
ΌὉγ δ χιιδῖνιϑ, ν 8Ὸ δά 48 δποῖμογ, νἱΖ., μδὲ. “1 18. 80 γγ6}}-Κηοπτ 88 ἴὸ 
πθοα πο ῥτοοῦ, ἰμδΐ αἱ 18 ἔγθαι θη! Υ 868 ἰο ἀδποίθ {}|6 στϑαίοσ ραγί.᾽" 
9 5 (808 οχρίδἰηϑα Ὦγ Ο', α ᾿αρίαδ αὐὰ ΟἸονῖσιδ, (ΒΟ ρ ἰπ6 ἤοσιηοσ 
88 Ὀγίηρβ ἠογγαγὰ ἐμ Βυροίμοβὶβ δάνδαποθα Ὀγ “οβεπηιζον͵ ΚΟηΐσ, 
δηὰ οἴ ῦθ, ὑδδὶ “ὁ Ὀγ {π6 νΒοΐθ Ἰδπᾶ οἱ] Ὺ {8ο88 ρογίϊοῃβ οὗ 1ΐ ἃγθ τηϑδηί, 
ν ΒΙΟἢ (86 [Βγα6} [68 ΠΠΔά δἰϊοτηρίοα ἴο φομαιον.᾽" Οαἰυΐπ, οἡ [86 ΟΥΟΓ 
Παπά, τοραγὰβ (6 ρῆγαβθ, “19 τ βοΐθ Ἰδπά,᾽ 88 ὀχρί δἰπρᾶ δπά }ϊπιϊοὰ 
αἱ οποθ ὈΥ͂ {86 οἶδδο ψΒἰοῖ [Ο]]Ονγβ, ὁ’ δοοουϊηρ ἴο 41} {πδὲ ἔπ 1,οτὰ 
8814 ππίο Μοβθβ." ΤΪ8 οἶδαβθ, ἴῃ Βἷ8 ορὶπίοη, γοΐογβ ἰο Πβυΐ, νἱΐ. 22, 
γΠογα ΜοΒ68 ΒΑ Υ8 ἴ0 [06 Βγ86} 168: “Απά {86 Τιογὰ ἐδ αοά ν}}} μαΐ 
ουΐ [Π686 πδί!οη8β Ὀοίοτο [Π66 Υ͂ 1116 δηὰ 11{{|6; [Βοὰ τηδγοϑὲ ἢοὶ οου- 
βι1ὴ6 (ἢθπὶ αὐ οο6, ἰ6δὲ {πΠ6 Ὀθαβί5 οὗ (1:9 8614 ἱπογϑϑβα ὕροπ 866." 
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Δηαἃ 5]αἷὶπ (οἤαρ. χ. 26), τνῇθσα 85}}18 ΟοἷὙ σου δ! ἾΥ τνᾶ8. ποΐ 
(Δ κοῃ ; 1ἢ, γθ 88}, Π6 18 τρῃϊ ἴῃ 411 {1|18, γοῖ γγα πχυιδῦ ΓΟΙΏΘΙῚ ὈΘΓ 
{πὲ {ἢ 6856 8π4 ΟΥΠΟΙ οΆ868 ἰῃ Ἡ ΒΙΟΒ {Π6 Ἰϊπιϊξαιίοη οὗἁ γὴν π -ου 
18. 8050] υὐο ν πιΘΟΘββα τυ, Δ1Ὸ ΟἿΪΥ αἰβοονογοα ἴο 6 βοῇ ἤθη γγ6 
σοΟΙΡαΓο ἰοροῖθοῦ {1|6 ἢγβὲ δῃη ἃ βθοοῃα ρου οη8 οὗ {116 Ῥοοῖκ, δπὰ 
Γμογϑίοσο ἤανθ πὸ ἔοσοθ δἱ 4]} Ὁ {Π|086 0 ἄθην ἰπαὺ {Π686 ἔννο 
ῬΟΓΓΟΠΒ ὙγΟ 6 ΟΥΡΊΠΑΙΥ οοπμηθοίθα. Απά Ὀθβ4θ8 {ἢ 18, θύθῃ 
{πουρἢ ᾿Ὁ 185 ἔσθ ὑμδὺ ἴπ0 ἴογϑροίπρ ομαρίθυβ 4 ποῖ Ἔχ γΘϑϑ}γ 
τηθητίοη [19 οοπααοϑί οἵ αὐΐ [Π6 οἰ168, δῃὰ [Π6 5ἰδρ, τος οὗ αὐ 
1π6 Κίηρβ, γοῦ [Π6 νϑυύβϑβϑ, ἡ] οἢ οἷο ἴῃ6 δοσοπηΐβ οὗ [Π6 σταπα 
σδηηραϊρη8 οὗ “οβῆθπα ἴῃ {Π6 βουίμοτη δηα ΠΟΥ ΘΓ ΡοΟΥΟἢ8 οὗ 
{π6 ἰαπά (εμδρ. χ. 40---42, δπὰ χὶ. 12---1ὅ δηὰ 16--- 19), βρϑὰκ 
1 ΒΌΟΒ; ἀπαυ8}1Εἐ ἃ ἰθγπ]8 οὗ {π6 οοπαποβὲ οἵ 411 [ἢ οἾ1168, )ηὰ 
{Π6 οχίθσπηδίϊοῃ οἵ 41} {π6 Κίηρβ δπά 4]} {Π6 (ὐδπδδηϊίοβ, ὑπαὶ, 1 
1 τοῦθ ποῖ [0 {π6 βοοοπά ραγί οὗἨ [6 ὈοΟΚ, ἢῸ οπὸ ψου]α 80}- 
ῬΟΒΘ [ὉΓ ἃ τηοϊηθηΐ, {πὶ Δἴοσ 411 {Π|6 76 811}} τϑιλδὶ πὰ 1 {Ππ6 ἰαπὰ 
οσοῃ6α ο[{168 οἵ στοαῖ ἱπιρογίδῃςθ, απ α οχίθηβινο ὑγδοίβ οἵ σουπίγΥ 
ἴπ ψν ῖσ ἢ {π6 ΟΔηδδΏ 68 σοῦ ἀπϑυθάμποα. ΟΥ̓ σουγδὸ ΔΠΥῪ 056 
σνγοι ]α δάπη {Ππᾶὸ [06 ψογὰ αὐ 18 80 ᾺΓ ὑδοὰ ἱπ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΔΥΎ 
ῬΟΡΟΪΑΓ 56η86, ἃ8 ποῦ ἴο πΊθδῃ ὑπαὶ 4}} {π6 (Δ ΠΘἈΠ]168, θυ θη ἴο 
[ἢ 1Ἰαϑὲ ᾿Ἰπάϊν! 4], δα θοοη ἀοδβίγογθα, δηά 4]1 {ποὶγ Πα ΔΕ 1008 
[Δ Κ6η, θυθὴ ἰὸ {π6 τηοϑὺ ἀἰδίδην ν] ]ὰρθ8 δηὰ ὨδπιϊθίβΌ 0 ἔᾺῚ 
186 η [6 Ορροπθηΐβ ἅΓὰ τὴρἕῦ ἴῃ ὑΠοὶν δββουϊομβ. ΤΠ ἤγβὶ ρᾶγί 
οὔ [86 ὈοοΪς ἀο68 αὐγαῖς ἴο «Γοϑη δ {Π|| σοπακοϑέ οὗὨἨ {Π6 ψ}0]6 
ἰδαπαὰ νἱπουΐ ϑχοθρίϊοη, νυ μ}]81 ΠΟΥ ΓΘ ρᾶβϑβαρθβ ἴῃ {{|0 βοοοπὰ 
Ραγί, νυ σὴ τιθητοη ἃ 81018}}6 Ὁ ΟΥ ρστϑδίθυ Πα 6. οἵὗἨἁ ΘΧΟΘΡΙΟΠΒ. 
ΤΏΟΥ 806 ψτοηρ, ΠΟΥΟΥΘΣ, ἴπ {η6 ἱπίδγθησθ ὑ ]οἢ ΠΟΥ ἄγαν 
ἔτοιῃι {Π|8, {1πὉ 10 15 1 ΡΟ5510]6 ἴο ΓΘςοΏΟ116 ἴΠ6 δοοοπηΐβ οοπίδϊποά 
ἴῃ ἴΠπ|680 ὕνγο ρογίϊοῃβ οὗ [6 ὈοοκΚ. ΤῊ]8 ᾿ΠἤογΘμοΘ ῬΓΌΥΘ8, 88 
ἀυονηϊος ΔΒ ΒΕ οὈβεγνϑα (Επ]. 11. 1 Ὁ. 18 864.}, “τμαΐ 1ῃ6 
Ροϊηΐ οὗ νἱον ἔγοτα τ μῖσος {Π6 ῬΟΟΪ νγὰ8 τυ ΐθ μ88 θη δ]ίο- 
σοίθοῦ ονθυ]οοκοα." «[π δοοογάδποθ τυ 118 ἀσβίση, ἴο τδῖκθ 
[86 ἔα] Β]πηθηΐ οὗἨ 1ῃ6 αἰνὶπθ ῥτοπλ8ο8 θυθσυ  Π ΓΘ ῥσοιμϊηθηΐ, 
οΒονδι, νο Πρ 8 [ῸΓ 1βγδοὶ, 18 ἀθβοσί θεά δ8 σίνίπρ ἴο ἐἤθῖη 
[Π6 Ἰαπὰ οὗ ργομῖ80, δηα {π6 ψγουκ 8 80 (ἌΓ σοιηρίοἰοα ὈΥ «οὈ8η88, 
{πᾶὉ ἢ 15 Δ0]6 ἴο ρουγίΐοῃ οὗν ἔπ6 ψο]6 ἰαπα. ΤᾺ ἷ8 ἀο68 ποῖ, 
Βοννθυθῦ ρίασθ ὅ1|Ὲ 1ΒΓΆΘ] 168 ἰπ ϑι1οἢ ἃ ροβιΐοη ἐπᾶΐὶ ΠΟΥ Πᾶνα 
ΠΟΙΒΙηρ πιο ἴο ἀο. Οδπ [Π6 σοηίγασυ, [Π6 βίσοηρἤο 8 οὗ ἐπ 6 
(ὐδπδϑηΐϊίο8 ΔΥῸ ἴο 86 ΥνΘ 88 ἃ ἰοϑὲ οὗἩἨ {Π6 ἐδ! 0ἢ, ὄνϑη οὗ {αϊαγο 
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ΡΘπογδιῖίοη8. ΒΥ τχθ8η8 οὗ {686 ὑπ6 ααρσϑίϊοη 18 ἴο ὃὉ6 ἀφοϊάρα, 
νυ μοῖμοΣ [8γὰ6] ν}}}} μοποοίου! ἢ οομθηαθ ἴο Ὀ6 σι ἢδαΐ 10 πᾶ8 ὈΘΘῃ 
ὉΠΔΟΥ {π6 σοϊηπιδηα οἵ “οβϑῆυπα. Τἢ18 ΥἹΟΥ͂ 18 ΥΘΠἀοΓΘα τηοβί 
ΔρΡραγθηΐ ἴῃ οἤδρ. ΧΧΙΙ, 8, 4) τ ΠΘΓΘ 16 ἰΒγδ6]} 168 4Γ6 ο4]16ἀ τιροῃ 
ἴο τοραγά 41} [06 πίϊοῃβ 88 σϑϑ]]}Υ σΟΠαθοΓΘα, δηα γοὺ ἃΓΘ οχ- 
δ ιογίοα ἴο ὃ6 τιϊπα [Ὁ] οὗ {ποὶν ἀυΐγ ἴο ἀγῖνα ουὐ ἔποβα νο 81}}} 
Τοηδὶη. ὙΠΟ 18 ΠῸ (ἰβούθρϑηου Ὀδοίνγθοη {818 1464] υἱθν δηὰ 
{π6 ἀοβογρεοη οὗὨ {Π6 δοῖαα] βίαϊα οἵ τ[ῃϊηρβΒβ. ΤῊ δυίπονἦβ {Π|6ο0- 
οΥα ϊ 4] βίη ροϊηῦ τοϑοῖνϑα [6 016 ἢ α γ. Ασοογαϊηρ 88 
ἢ Ἰοοῖκβ δ {πὸ οἰγοιπβίδηοοθβ ἔγοτα [ἢ 6 9Π6 ΟΥ̓ ἴΠ6 οἵοῖ ροϊηΐ οὗ 
νον, ἀοα8 ἴθ θχρῦϑϑϑ ἢ πΊ86] ἴῃ [6 ΟὯ6 ὙΔΥ ΟΥ ἴπ6 ΟΥΠΘΓ.᾽ 
ΤἼυΒ ΓᾺΓ νν ἴᾶνα ἴΠ6 θχρδηδίίοη οὗ Ἡδυογηϊοῖ. Τ]α ΠΑΣΤΉΟΗΥ 
Ὀοΐνγοοη ἐμ6 Ἰάθα] δηὰ ἴπ6 δοίυδὶ νἱδθνν, ψ οι {Π18 ογυ 8 
Βα 18. 88 ποῖ {γί Ὁ οἰ οἰ αἀαἰθα, τηᾶγ Ὀ6 ἴπ8 Θδία Ὁ }1864, ΑἹ 
ἢγϑὺ {π0 σοπααοϑὲ οὗ ὑπ ἰαπά απὰ {Π6 ὀχιθγιηϊηδίοη οὗ {86 
Οβμπδδηϊθβ, 80 ἴα 885 {Π18 δὰ Ὀθϑῃ οῇεδοίθα Ὀγ «)οβχυδ, ὑγῈ 6 
Ροϊη!8 οἵ βυαοἢ στοδῖ ᾿προγίδπορ {πϑὺ 81} παὶ γοῖ τϑιηδὶπθά ἴο Ὀ6 
ἄοπθ β88ηΚ οομηρίοίθὶν ἱπίο [Π6 βῆ846. “ὁ Φοβιυδ," 88 πὶ (ρ. 
18) [ιὰ8 ΘΟΥΥΘΟΌΪ τοηδγκοα, “ Πδὰ ογου σον 86 Κἰπρθ ὙΠῸ 
σοΠ δἰ Π6α ἴο ΟρρΟβ86 ἴηι, δα σοπααογρα τηοϑὲ οὗ {πο ἱγ οἰτ168, ἀηὰ 
ἀοβίγογθα βοὴ οὗ ῆθπ),, 83πα ἢδα αἶβο ἴδίζθῃ [π6 οὔἢθὺ οἰ 168 
ὙΏΟ86 ΠΔΠΊ68 ΔῈ ρίνθη." ΒΥ {18 {Π6 ρόννοὺ οὗ {π6 Οὐ πη ἶ 68 
Ἰιαα θδ6θι ὈτΌΚοη, ὑποὶν ἰδ ψγ88 βυραποά, {Π61Γ ἀοτηϊηϊοη Δ Πηη]- 
᾿ἰ]αῖοα, διχὰ (6 Ῥγοιῃῖ86 οὗ ἐϑῆονδι, [μαῦ Β6 που]Ἱά ἀτγῖνθ οαΐ ἴῃ 
(ὐδπαδη οβ Ὀοέοσο ἐμ 6 [βγδο] 1168, δὰ Ὀδθη 1 6}16ὰ. Ἐὸγ ὄνϑῃ 1 
1Π6Ὺ 580}}} τοδί πθὰ ροββοβϑίοῃ οἵ βαυθῦᾷὶ Οοἱτ168, γοῖ ΠΟΥ ΨΟΓΘ 
τϑαπορα ἰο {Π6 οοπάϊίοη οὗ ρονθυΐθ88 ἔαρ νοϑ, τ]ὸ οουα ἀ0 
ποι ΐπρ ἴο γϑδίϑὲ {Π6 ρθορὶθ οὗ 1βγαϑὶ, ργουϊ θα οπἠἱύ δαὶ ἔπ 6 
Ἰαιτοῦ τοιηδίηθα ἔγὰθ ἴἰο {μοῖρ αοὐ δηὰ ἴο [8 σοτϊηπηδΠατηθη 8, 

ἈΠα ργοοθοαθα ἴο οχίουιηϊηδῖθ συϑάπαΥ {Π| βοδίίογοά ἔγαρτηθηίβ 
1880 5{1}} τεπιαϊ θά. ΤΙη [18 σαβ8θ Π6 ρονθυῖι! δβϑιβίδηςθ, ψὮ1ο} 
{πὸ Ἰμογὰ δά αῇοτγάοα ἴο ἰβυϑθὶ ἔῃ 411 ἐμαὶ δὰ γοῖ ὑθθῆ ρϑὺ- 
ἴογπηθα, οαυτίθα ἢ 16 {Π9 δυγοδί ρσυδγαηίθα ἐπαὶ (6 5816 
οονθηδηΐ (ἀοὰ που] 881] δἱα 1 ἴῃ 1π6 ᾿πίδυῖοῦ οομοῖβ ἐμαὶ γοὶ 
Τα δἰ 64, ἀπ 6Π80]6 ἰδ ἴο ϑθου 9 σοι ρ]οῖθ 8:4 8016 ροββϑϑβίοῃ οὗ 

[π6 Ρχοιηβθα ἰδηα. Ἰωοοκοα αἱ ἴῃ (818 ᾿ρῃϊ, Φοδσα δα οοη- 
αυογοά [ἢθ ἰαηά δα νγὰϑ 40]6 ἰο ργοσθθὰ ἴἰὸ {16 αἰνί βίοι οὗ 1, 
Δ πα {118 ἴο ἤπ͵58}1 [86 ψόογκ νοι πδά ὕθθι οηἰγαβίθα ἴο Ὠΐπὶ ὮΚ 
1116 Ἰωοσὰ (ςμδρ. 1. 6). «οϑῆπδα μαά τϑα}}γ ἄοπο 4]} ὑπαὶ ὑπὸ Ἰωογὰ 
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δά βαϊὰ ἰο Μοβββ; ἴὼγ ἴπ6ὸ [ογὰ ᾿δά ποῖ τλθγ ὶῪ βροΐίζθῃ ἰὸ 
Μοβ68 οὗ ἴῃ Ἔχρυ βίο ἀπά Ἵχίδστηϊπαίίϊοῃ οὗἉ [6 (ὐδπαδηϊῖοβ, μα 
Πδά 4180 βαϊὰ {πὲ ἢθ πουἹά ποὶ ἀτῖνα ουὐ [Π6 Οδηδδηΐίοβ δὲ ΟΠ 66, 
ΠΟΣ “1 016 γοαῦ ἰοϑὲ ἔπ ἰδηά βῃου!ὰ Ὀδοοπηα ἀθβο]αΐθ, δπὰ [ἢ 
βϑαδὶ οὗ {μ6 β6]4 πλυ ΕἸ ρΡῚῪ ἀραϊπϑὲ {Π|06, Ὀαΐ ὈΥ {16 ἀπά 111}6 
(Ὁ ὉΨῸῺ) ἀπε τθοὰ θθοοπιθ ἔτθβαὶ (06᾽ ἱπογθαβθά) πὰ 

ἸΏΒ τς ἐπ6 1απ4,᾿" (ἔχ. χχἕ!. 28---80, οἵ, Τουξ. νἱϊ. 22). ὙΜῊΝ 
{Π|18. Ῥσουΐβθ ἰπ Υἱόν, [Π6 δυῖμοῦ οὗ [πΠ6 ργθβοηῦ ὈΟΟΪΚς ννὰ8 ρϑγ- 
ἔΘΟΌῪ 7086 64 ἴῃ βαγὶηρ : “΄ οβῆπα ἴοοὶς (οοπαπθγθα) ὑπ τολοῖδ 
ἰαπά δοςοοσάϊηρ ἴο 4}} [πῇ (}8ὺ 45) ἔπ6 Ιμοτά Πδά βαϊά ἴο Μοβεβ." 
ΤἼ|θ ορροῃθηΐβ ἤᾶνθ ΘΠ ΓΟΪῪ ογουϊοοκοα {Π|8 οἶδιιβθ, ἡΠποα ἢ 1 
δέ Ὁ ]Π180:68 [Π6 ΒΑΥΓΠΊΟΠΥ Ὀούνγθθ ὕΠῸ 880 οη ἴῃ {Π6 ρᾶ58806 
Ὀοίογθ 8, ὑπαὶ [Π6 γγο]ο ἰαπά νγὰβ σοπαυογοά, 83η4 [8 Γϑίδσθῃςθ 
ἴο Θχοδρύϊοῃϑ ἱπ {Π6 βοοοπὰ [8}} οἵ [μ6 Ὀοοῖ. [{ 8 ποῖ οογγθοῖ, 
ΠόονΘΥοΣ, ἴο Χίου [18 οἶαυδ6, 88 ᾿οδοπην θη ̓ 8 ἀοπθ, ἴο ΝΠ. 
ΧΧχῖὶν. 2 8644., ΠΟΙ, ἃ8 Οαἰυΐπ ἀοε68, Θχοϊ αδίνεϊυ ἴο Πθυϊ. νἱ!. 22. 
ΤῊ γϑίργθῃςθ 18 ἴο δὶ] {π6 ἀθοϊαγαιοηϑ πῃ {Π|6 Ῥαοηξαίθαοι, τ ΒΙ ἢ 

σοπίδὶπ 16 ῥγουηῖ868 οἵ (ἀοὰ ὑπαὶ [π6 ἰαπα οὗ (ὑδηδδῃ 8}.4]] Ὀ6 
Ρογοπθα οὐ, δπὰ {Π6 Οδπδδη ϊοβ ὄχροι θὰ δηὰ ἀεβίγογοα. 
Απιοηρϑί {Π 686 Δτ6 Εἰχ. χχῆ!. 22 πὰ 27---8] ; Ναπι. χχχῆϊ. δὅ2, 
δ8 ; Τοαυΐ. νἱΐ. 1, 2, ἀπὰ 117---24, ““ Απὰ Φοβῇιυδ ρᾷγθ [Ὁ [ὉΓ δὴ 
᾿ΠΠουϊδποθ ἀπίο ἴϑγαϑὶ, δοοοσαϊπηρ ἴο {Π6}} αἀἰνβίοημβ Ὀγ {Ποὶν 
{γ1068.) ὙὍὙΠο αἰνίϑίοη οὗ {π60 Ιαπὰ διπιοηρβῖ ἴΠ6 {χῖῦ68 οὗὨ Ιδβγδο] 
5 1ἴῃ6 ΟΥΠΟΥ ραγΐ οὐ ἴΠ6 ὑγοσΚ αββίσῃοὰ Ὁν “Ψοϑῆυα ἴο αοἀ 
(ομδρ. 1. θ). Σηθγτὴ 4065 ποὺ πιθᾶῃ φοϑϑθδδίοῃ, 80 ἃ8 ἴο ὃ6 δαυὶ- 

νδ]θηΐ ἴο στον» δα ἱπλογίίαπος, ἰ.6.) ἃ ῬΘΥΤΩΔΏΘΗΐ ῬΟΒΒ6 5510} ἴὸ 

με παπάρά ἄονγπ ἤοπι ἐμοῦ ἴο 800) (σοπιρατθ Ναπι. χχχνυϊ. 3 
846.» ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ ν. 8, ΜΘ ΓΟ 10 18 οΟἰθαυΥ ἀἰβορσυ βηθα ἔγομπὶ Ὁ", 

1 Κίηρβ χχὶ. 8, 4, απ δεογίμθαιι οχὐ Ψυᾶρεβ συνῇ. 1). τρίτο 

ἔγοῃι ΓΌΤΤΟ 18 αϑ6α Ὀοΐἢ ποτα δηὰ ἱπ ομδρ. χὶϊ. 7, χνἱ!. 10 ο 

ἀθποίο ἔπ ἀἰβαγοπὶ ἀἰ νἰβίομβ οὐ {μι ῬΘΟορὶΘ ἱπίο ἐγ} 068, ἔδυ 68, 
Δη ἃ ΒουβΒα ΠΟ 148 ; 1η ΟΥμοῦ ἰμϑίδποοβ {6 ΟΣ 18 ΟὨΪΥ υδϑοα ψΙῊ 
Τοίδσθμοθ ἴο ἴΠ6 αν ϑίοηϑ ὙΠΟ ΓΘ ταδὰθ Ὀγ Ὠανὶά ἔοσ {ἢ 6 
ΡΌΓΡΟΒΕ οὗ βεσυνΐοθ ἴῃ νὰν (1 ΟἿ γ. χχυ!, 1 844.}, πὰ ἴο [6 ἀϊν]- 

Β[0Π8 ΟΥ̓ ΟἾ453868 ΟΥ̓ ῥΓΙἱοβίβ δῃὰ [,ον]ο8 (1 ΟἾγ. χχὶ!. θ, χχῖν. 1, 
ΧΧΥΙ. 1--12, ἄς.) Τῆδῖὶ [818 νγογὰ 18 ποῖ ρου αν ἴο [ἢ βῖγ]6 οὗ 
ΔΠΥ͂ ΟΠ6 Βοοίίοη ἴῃ {Πθ νΟΓΚ ὈΘΙΌΓΘ υ8, ἴᾶ8 Ὀθθη ρῥχονβὰ ἴῃ {868 
Ἰπἰγοάδαοίίοη, δηά ἴῃ ἘσαΘΙΘΜΟΝ πα ὐογο Κο᾿β Ζο  βοῃσιῶ 1846 
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ἱ. Ρ. 16. «Ἅπὦ ἐλο ἰαπά τοδίοα ἤνοπι τσαν (οἴ. οἰαρ. χῖν. 1ὅ, δπυαρ. 

1. 11, 80, ν. 81, ἄς.), 4.6.) [ῃ6 Ὑγ8 γγ8ἃ8 πον ὈΓΟΌρΡὮΐ ἴο δῃ δῃά, 

80 ἰπαὶ ᾿ξ νγὰβ ροββϑίθ]6 ἴο ϑῃΐθὺ ΡΟ ἴπ6 ποσὶ οὗἨ ρΡθδοθ, [Π6 
αἀϊδιγὶ δαϊίοπ οὗ [86 Ἰδπά. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΠ. 

ΟΑΤΑΙΟΘΟΌΒ ΟΕ ΤῊΕ ΚΙΝΟΒ ΘΒΕΕΕΒΑΤΕ ΒΥ ΜΟΒΕῈΒ ΟΝ ΤῊ ΟἸΤΉΕΒ 

ΒΙ.Ε (ΥΥ͂. 1---θ), ΑΝῸ ΒΥ͂ 5ΦΌΎΒΗΑ ΟΝ ΤΗΙΒ Β10Ε ΟΕ ΤΗΒ 
ΦΟΒΡΑΝ, ΥΥ. 7---24. 

ΤΙἱ8β οαἰαίορστιθ 18 Ργοπουπορά ὮὈΥ 17α886 (ρ. 181), ΜΒονίλοίαἑ 
(Εη!. πὶ. Ρ. 859), δῃὰ δὲ Ῥείίε (Εἰη]. Ρ. 251, 86ᾳ. Εά. 8) 8 
Ποίθγορσθηθουβ γαρτηθηΐ, τ᾿ ΒΙΟἢ σαπιθ ᾿ηΐο {Π6 πη 48 οὗ [Π6 Δ ΠΟΥ 
ἴῃ 118 ργϑϑηΐ ἴοστπι, δπὰ νγἃ8 ᾿ηϑογίθα ὈΥ 11 ἃ8 ἃ Κὶπα οὗ ᾿πάθχ 
ἰο {π6 ἢγβὶ ρατί. αμνεν, οὐ ἴπ6 Οὐ Ρ ̓ιδπὰ, πα α8ο 7)6 Ῥοί ἐδ 
ἱπ [6 δὲ! ἀηὰ [ἢ οαἰοη8 οὗὨ ἢϊ5 Ιπἰγοάποίοη (ὃ 168) ΔΡΡΙΥ [}}18 
ΟἿΪΥ ἴο νγν. 19---24, ψ ΠΟ ἢ, ὈΘΙΠΡ ΤΩ ΘΓΟΙΥῪ ἃ [ἰδὲ οὗὁ πϑηιθβ, 15 βαϊὰ 
Ὀοίὰι ἴῃ 118 σοηΐθηῖϑ 81 108 ἔοττη ἴο ὈΘΑΣ ΘΥΘΙῪ ΤΥ οὗὨ Ὀοϊηρ᾽ ἃ 
᾿ἀοίδοϊοα ἔγασιηθηῖ. Βαΐ 186 δγρυϊηθηΐ, ὈΥ τ ΐοὶ {818 18 ΒᾺΡ- 
Ρογῖθα, παπιϑῖγ, {πᾶὐὺ (16 βοοοηὰ ραγὶ οὗ [Π6 οαἰαίορσιιθ σοπίδί 8 
τηο016 ἔπδῃ {116 ΤὈγθροίηρ' ΠΙΒΌΟΓΥ οὗ 186 τυ, 86 νθγαὶ οἰ(168 δοΐηρ 
δηϊοσοα 88 8 Κθη, οὐ ὑῃ]οἢ ΠΟ ΤΠΘΠΠἾΟη δ88 ὈΘΘῺ τηϑάθ Ὀδίογο, 

Γοβϑίϑ ὌΡΟΠ 8. Ὠλ151 ΠοΓργοίδ !οη οὗ [6 ὑγΟΓαΒ : “ΤἼ 686 ἃύὸ [6 
Ἰπηρβ οὐ π6 οουμίτυ ΒΟ «οβηυα πὰ {Π6 οὨΠ] ἄγη οὗ [βγδοὶ 
βιιοῖθ οἡ [18 8:46 Φογάδηῃ. Τθβ6 ψογὰβ ἃσὸ απάἀογβίοοα 88 'πιὶ- 
Ρἰγίην [πὲ (Π6 οἰτ168 οὗἨ [Π6 ΚΙηρΒ 6,6 σοῃαθογοα; ψΠΘΓΘΔΒ, 88 
Κὺὐπὶρ (Ρ. 19) ἀπά υ. Ζωοησενῖα αἴνλοῦ Ὠΐπα (ρ. 670) μανα ἰοῃρσ αρὸ 
ΒΏΟΏ, ἃ αἰ. ΠΟΙ. τηυϑὲ Ὀ6 πιδάθ Ὀοίνθοῃ (Π6 ἀοίραϊ οὗ [Π6 
Κῖηρβ {Ππϑηηδοῖνοθ, αηά [6 οοπαμοβὲ οὐ ἐπιδῖγ οδρ τα ]8,} θὰ ἔΠ6γθ 

1} ὲὲ Ἡείίε Ἰπάἀθεοα τηδἰη δῖ ἢ (ΕἾη], Ρ. 232. Εὰ. 6) {μὲ (μ18 ἀϊδθέϊπο- 
(ἴοι 8 οὐθυί γονση ὈΥ͂ οἴδρ. χὶῖϊ. 7, {βοαρῇ δ6 ἀοθ8 ποῖ βαὺῪ Μβοἢ ρδᾶτ- 
ἰἰσαΐδν ρατί οἵ (0 νϑῦβο; ῬγορϑΌΥ Β6 πηθδῃβ ΒΥ {πο 188ὲ : “" δηᾶ 0588 
ων ἰ (ο Ἰαπά οἡ (818 8146) απίο {μ6 (γί θο8 οὗ [βγϑϑὶ ἴοσ ἃ ροββϑββίοη." 

αἱ 1 ἀοο8 ποί ἐοϊΐονν ὑπδί, Ὀδϑόδυθο «Ψ9οβῆυα ρανθ (80 ᾿δῃᾶβ οἵ {ἢ} 
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802 1151 ΟΕ ΟΟΝΟΕΕΕΡ ΚΙΝΟΒ. 

18. {που ουθ ΠῸ αἰβουθρδηοῦ πθθη ἴπ6 ΟΥΘΓΓΏΣΟΥΝ οὗ 4 Κίῃρ 18 
Ὠϑυταϊθα ἢγβὶ δα [Π6 ἰακίηρ οὗὨ [π6 ΟἸΕΥ ἂἱ ἃ ϑυ δβθαπαηΐ ροσῖοα. 
Μογϑονοῦ, [μ6 οΟὈ] οἴ οη 18 ἰου παρα ΠΡΟ 8 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ΔΒΒΌΤΩΡ- 
ὕοη, [πα 1ῃ6 σαἰδ]ορὰθ τασϑὲ ποῖ σοηΐδίη [Π 6 ΠᾶΠΊ68 οὗὨ ΔΥ ΟἿ [168 
[πᾶ πᾶγο ποῖ 66} Ῥσν] Ο ΒΥ τηϑητοποα ἰπ {Π6 ΒΙΒίΟΥΥ,---8)ῃ 88- 
ΒΓ ΡΟ. νῖοἢ [Π6 σοποϊ ἀἱπρ ν σΒ68 οὐ [Π6 ΠΒίΟΥΥ οὗἉ .}οὈ8ῃ8᾽8 
ΘΑ ρδΙρτ8 ἱπ {Π6 βου δηά {116 ποσὶ (οἰ αρ. χ. 40---42, ἀπά χί. 
12 544.}) οἰθαυὶγ ργονυα ἴο "6 ἱποοστθοῖ. [1 “οβῆπα, 88 11 18 ϑίαϊθα 
ἴῃ οἶἰαρ. χ. 40, μα σϑϑ]ν βυδάπρα [ῃὴ6 ὙΠ0]6 οὗ [π6 βου οὗ 
Οδπδδη ἴῃ δα Ἰθηρὴῃ δηὰ Ὀγθδάς οὗ 1ΐ, ἀπά μαὰ δβαϊη 41} [ἢ 6 
Κίηρϑ ἃπὰ [δ Κϑη ΓΠ61Ὁ σΟΌΠΙΓΥ, 11 18 θυ] ἀθηΐ [Ππδΐ ἢ6 πηϑὲ ἤαΥΘ 5]δῖῃ 
ΤΔΟΙῸ Κἰηρβ δηἀ σοῃαπογθα τηοΓα Οἱ [168 [ΠΔη [Π086 ὙΒΙΟἢ ΓΘ πη6ῃ- 
«ἰοποὰ ΌὈΥ πᾶ ἱῃ οἤᾶρ. χσ. [ἷῃ ομαρίασ χὶ. 6 ἤᾶνθ ΟἿΪΥ δῃ 
δοσουηῖ οὗ {π6 σοπατιοδῦ ἀπά Ὀυγηίηρ οὗ ΗδΖου, δηὰ (6 5]αγίῃηρ 
οὗ 118 Κίπσ, σγ0Ὸ νγὰ8. 6 Ἰθδδσ οὗ ἴΠθ 411164 (ὐδῃμδδηῖζοβ ἴῃ (Π6 
Βοσῖδ (ν. 10), 186 σοηᾳαοϑί οὗ {0 οἴ 6. οἰ168 δπὰ [Π6 ἀβαίὰ οὗ 
[Ποῖ ΚΙΏΡΒ 18 ΠΊΘΓΘΙῪ ἀσβοῦ θα ἰπ ἃ ΒΕΠΊΙΓΩΔΕΥ ΠΊΔΠΠΟΥ ἸῺ ΥἹ 1]; 
νι πουΐ {π6 τοοογά οἵ ἃ β'πρ]θ πᾶπιθ. Υ̓́ΠΘΓο {Πθη 18 ἴΠπ6 }1.5[166 
οὗ οδ]θούπηρ ἴο [Ππ6 δρθοῖαὶ οαἴδίοσιιθ, ΒΟ ἢ 18 ᾿ηἰγοἀπορά δἱ 19 
αἶοβα οἵ {18 ΒΙΒΙΟΥΥ, 8: Ρ]Υ οὐ ἴΠ6 στουπά ἐμπαὶ ἰδ ΒΌΡΡ]168 {Π6 
ἀοίβ1}8 ογηϊτα 1ῃ [Π.6 ῬΥΘΥ]ΟῸΒ πασγϑίνϑ, δ ἃ ρσίνοϑϑ [6 ΠΆΤΩ68 οὔ 41] 
116 Βἰδι ρσηίογοά Κἰηρβῖ Μαιρον ἢΔ8 ἀπάοσίβκοη [86 ἀθίδμοθ οὔ μα 
ἢγβὶ οἷἱσῃξ νεγβ68 οὗἉ [Π18 σμαρῦθν, δῃα τηδ] ἴδ] 8 [61 Δα Ποη ον 
ψ ἢ ρογίδος 8116 6, ΡΑΥΠΥ οἡ δοοουῦπὶ ΟὗΠ6 ΓΘβθι ὈΪαποα Ὀθύνγθοη 
[6 οἰαδιβα Ἵ) ΨΨΊΤΤΙ ΓΏΓΙΝΣ ἴὴ οδδΡ ΧΙ]. 28, δηά ἴΠ6 σογγοβροης- 

Ἰπρ οἰαιβα ἴῃ ομδᾶρ. Χὶϊ. 7, ἃπὰ ραΥ Ύ ἴστοπι ἴΠ6 ἴαοϊ ὑπαῦ {Π6 [150 
οὔ [πο σοπαιθϑίβ οἢ [Π6 ΟἾΠΘΓ 8146 ἴῃ οἰδρ. ΧΙ]. 1---ὔ, βία) 8 ἷπ 
7αδὴ ΓΠ6 βᾶτηθ χοἰ δῦοῃ ἴο {Π6 1181 οἵἉ [Π086 οη {118 8146 ἴῃ ν. 7 866. 
88 ἴῃ6 δοοσουηΐ οὗ [Π6 αἸδισ] υϊοη οὐ {π6 ἰἸαπὰ Ὀογοπά ΦΨογάδηῃ ἱπ 
οἢΔρΡ. ΧΙ]. 8 844., ἴο {Πδῖ οὗἉὨ {Π|| ραγοη οὗἁἨἁ [86 σου ΠΕΓΥ οὐ {Π15 
51:46 ἴῃ ομδρ. χὶν. 8)4.: Βαΐ ὈΥ ἷ8 ΟὟ ΔΥσαμηθηΐθ ἢ6 88 
ἀορτῖνϑα Ἀ:Π1861} οἵ 4}1 σγουῃα [ῸΓ το )θοῦϊπρ [Π6 Τοηηδιηΐηρ᾽ νΟΥΒῸ5 
οὗ {Π6 οπαρίοσ. ΕῸΥ 78 85 σοσίδι ΠΥ 88 νν. 1---ῦ, [Π6 ἢγϑι μα] 
οὗ [6 1181, νου] ΡῈ ᾿ποοπιρίοίο πὶποαυΐ νν. 7--- 24, [ἢ 6 βϑοοῃά 
ΠΑ]; 80 σουΐδι ἢ, Οὐ ΘΥ̓Θἢ τη 0 ἢ τῆογ ἰηἀἸβραΐα}]6 15 1ϊ,) {πᾶ} γν. 9---- 

Βδυρἰογοὰ Κίπρϑ ἴο {6 [Βγϑ6} 1168 ἴὉΓ 8 ροϑβοββίοῃ, ἐμογοίογα 4}} {πον 
οἰτἴ68 μφαἃ Ὀθθη ἴδίκθη, ἴον στ Βθη ἴΠ6 ἰδπα νγαβ ἀἰν  ἀθα, {Π6 πποοπαυπογοὰ 
88 Ὑ76}1 48 {86 οΘοπαυθγοα ρᾶγίβ σσοσο ρογίοηοά ουΐ. 
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24. 4γτ6 ΔΟϑοϊ 6 Υ ὨΘΟΘΒΒΑῪ ἴο {1:6 σοπιρίοίθηθθθ οὗ νυν. 7---ὃ ; 
ὉΠ|6858, ᾿ἱπάθοα, γγα ἃγ ἱποϊπρά τὸ αἰγιδαΐα ἴο ἐη6 δαῦμοῦ {}|6 
ΔΟΒΌΓΑΠΥ οὗ δημουηοίηρ (Παΐ ἢ 18 ἀρουΐ ἴο ἀγδν ὌΡ ἃ οδἴδ- 
Ιοσαθ οὗἁ [Π6 Κίπρβ, γγο νγϑῦα 8]αϊη ὈΥ «οϑίαδ, δῃὰ ἤθη οὗ βίορ- 
Ρἷηρ Βῃογὶ αὖ ἴπθ μοδάϊπρ' ᾿Ἰηϑίοδά οὗ σοπιρ] οι 1110 181. 
ΤῊ ρῥγϑϑοηΐ σΠαΡίοΥ 185 ἈΠΌ ΙΘΑΪΥ ἱπ ΤΌΣ ΠΊΘΓΟΙΥῪ 8Π Δρρθῃ- 

ἀἰχ ἴο {π6 ἤγβί ρα. 511} 10 18 γαπίθα ἴο ΒΌΡΡΙΥ οἴη 88108 ἴῃ 
186 ὨΙΒΟΟΓΥ οὗ [Π6 σοπααθϑὲ οὗ ἴπ6 ᾿απά, ἀηὰ 8 [Ππ18 Πα ΒρθηΒ8 0 6 
ἴο ἴΠ6 σοΟπιρ]οίθηθϑθ οὗ {Π6 Ὠϊβίοσυ. [0 σαῃπποῖ ὑμογοίοτθ 6 ἃ 
Ποιογορθηθοῦϑ ἔγαστηθηῖ. Μογϑουθῦ, πα δος ἴπδῦ ἰζ οοηίδίη8 
ποίησ θα ὨΔΠΊΘΒ 18 80 ἱπου 8 Ό]Υ Ἰηγοϊνθά ἱπ {116 νΟΥῪ παίαγο 
δια ἰηϊθηίίοη οἵ {Π6 ἰ8ὲ 1861, {αὐ 10 18 ᾿Π]ΡΟΒ5106 ἴο σοιαρσϑμθπὰ 
ἤονῦν 10 ΘΔ ου ον αν Ὀθθη τηδ6 ἃ στουπά οἵἉ οὈ]θοίίοη. 

Υν. 1---Ο. ϑυμημλαγυ βκοίο οὐ {πμ6 ἀοίθαϊς ὈῪ Μοβεβ οὗ {{6 
Κιηρβ οὐ {Πππ ΟΥΠΟΓ 8146 ογάδῃ, ὑν ο88 ΘΟ ΠΕ ΤΥ νγα8 σίνθη ἴο [86 
{1068 ἢ Ποαῦθη δπὰ (ἀδα ἀπά {ἰἸ| μα] ἢ {τ1ῦ9 οὗ Μαμπαββθὴ [ὺΓ ἃ 
Ροββθβϑίοῃ (οἴ, Ναμι. χχὶ. 21 88)4.; δαί. 11. 81 844. 111. 846.» 
ἵν, 46 544.).---ῬΜ΄ῦ. 1. Οη ὩΦΤΙ ΓΙΓΤῚΡΟ “Ἢ “Δ ἰπ σοπίγδα!8- 

ἰποῦ]οη ἴο ἌΡΑ “ Ὁ2 σ: Ἷ ) δοηβα] [Π6 ΤΘΙΔΑΓΚΒ ΟΠ σἢΔΡ. 1. 

15 απὰ ν. 1.---ὦπ ἐδ ᾿ ἰοσαΐ ἴῃ ΓΓΤΤΟ οὗ Τιοαϊα Τ,ΘῃγΌ. ὃ 210 

Ρ.---ἰ Ετοπι {π6 Ὀγοοῖκ Αὐποη ἰο Μουπὶ Ηδγπιον, 88 ἴῃ Πρθαΐ. 

ἱ:. 8. ΤΠ Ὀτοοῖς ΚΑ γποη πον οδ] ] θα ἜΠΕΨΥΜΟΥΝ Ῥαάν Μιά- 

76Ὁ, τἰβ65 Ὥθαῦ αίγταπο ἴθ {πῸὸ ῬΙΠρτπη-γολᾶ, ἀπ αἴϊοῦ βονίηρ 
τγουρἢ ἃ νν114, τουηδηξις ΓΌΘΚΥ νά} 16 γ., Θηιρίϊθ8. 1861} ᾿πίο [Π6 
Πεδά δὅθα. Α8 10 ΠΟΙ͂ βθραγαῖθϑ [ἢ 6 ὈΤΌΥΠ668 οὗὨ Βοῖκα δπά 
ΚΚΟΓΟΚ, 80 ἔοσιηοεΐυ ἴ ἀν! 464 {π6 Ἰαπὰ οἵ {πὸ Μοδθὶίοϑ πὶ {παῖ 
οὗ [6 Αὐλογίοβ (Ναπι. χχὶ, 18, χχῖϊ. 86; ΨΔΦαυάγσ, χὶ. 18), δηὰ 

αἴογυναγ8 [ουπηθα {Π6 Βου ΠΟ ὈΟυΠάδγΥ οὗ [πὸ Ἰαπά νοι [86 
15 γ8ο 1168 Πα ἃ ἴῃ ἘΠΟΙΤ ροβϑοϑϑίοη (ΝΊπη. χχὶ. 24; οι. 11. 86 
} 8}. χιῖ!. 15, ἄς.), οὗ, υ. Μαισιον Ῥα]. Ρ. 78 56α.-- ΕῸΥ “Μοιρπιὲ 
Ἡδεντποη, νυ ἢ τνα8 [η6 ὈΟΠΑΔΓΥ οἡ {Π6 που, 866 οἢδρ. χὶ. 8. 
-ΠΠΤΤῚ ΠΛ 9 {π6 σοῖο υαἰδεν οΥ ἐδο “ογάαη οα (6 

βαβίθση 8146 οὐ ἐἷι8 τίνοσ. ΠΣ δ ἰδ ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ τοραγάοα 
Ὀγ “Ηαϑβἴι8, Ζνυδίιιϑ, ἃπα οἴ 65, ἃ8. ἰἀθηξσαὶ π] ἢ ὐοσ-Ὁ9 

(εδρ. χε, 16).--ὖὴΊ΄. 2. Τ 6 ἔγϑι Κρ βαϊπ Ὀγ 1Π6 15γ86 1168 νγ88 

ϑίλομπ, το ἄννοὶυ ἴῃ ΠΟ θοη, δπὰ γυϊθὰ ἔοι [Π6 Ὀ4η 18 οὗ 1{ΠῸ 
Αὐῆοὸπ ἴο τπ6 «40ῦοκ (Ναπμη. χχὶ. 21 864α.; Ποαΐ. 11. 56).-- 
Ποελδοη, ᾿Εσεβών (1,.Χ.Χ.), αἱ ἢγϑε Ροϊοηροά τὸ [πθ Μοβθιῦαβ 
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(Ναπι. χχὶ. 26), 1 τπ6 πη θοοασλθ {π6 οαρίία] οὗ ὅπου Κὶπρ οὗ 16 
Ατηουῖῦαβ, ἀπ τῆαβ αἰζογνδγβ δ] οἱθα Ὀγ Μοβββ ἴο {π6 {γῖρ6 οἵ 
Βοαθθη (οἢΔΡ. χἰϊ!. 17 ; ΝΌπι. χχχὶϊ. 87); Βα Βα θπΥ, Πουγονοῦ, 

10 οδπιθ ἰπΐο [η6 ὨδΠπα8 οὗ [Π6 (ἀδαϊίθ8, ργοῦδ]Υ Ὀθοδαβα 1 βίοοα 
ὍΡΟΙ {Π 6 Ὀογάον οὗἁ ὑποὶγ ᾿π μου ίδηςθ, δηα ΠΟΥ ρσάγο ἰδ ἀρ ἴο [Π|6 
1μοντ68 (οἰαρ. χχὶ. 89: 1 ΟἿ γ. νἱ. 66). [ἡ {Π6 {π|6 οὗἉ βαῖδῇῃ 1 
᾿ι8α ἀραΐη [Ά]]Ί6η ἱπῖο {Π6 ροββοβδίοῃ οὗ [86 Μοδθϊ[88 (18. χν. 4, 
ΧΥΙ. 9; «76 Γ. ΧΙν]]. 2 δηὰ 485---40). 11 5ίοοά ὨΘΑΥΥ ΔΙ ον αν 
Ὀούνθθῃ ἴΠ6 Αὐποη δά (Π0 Φ δ ΌΌΟΚ, ορροβιίθ ἴο  οσίοδο. Αςοογά- 
ἵηρ ἴο [6 Οποπηᾶβῖ.) ἱξ νγᾶβ ἔθη Εοιηδῃ τη ]]68 ἤτοι [ἢ 8 «70Γ- 
ἄδῃ. ΤΠΘΓο 8{}}} οχὶϑὲ σαΐῃβ, Ὀὰϊ ποιίηρ τλογ6, οχίθπαϊπρ ΟΥ̓ 

[η6 Βρᾶθθ οὗ δροὰαΐ ἃ πιῖ]θ, δῃὰ Ὀθασίηρ [6 πᾶπιθ, κἰλαν:-: 

Προδαπ οὐ Πιδδαπ. ΤΠΟΥ ἅτ ἰοαπὰ ὑροπ ἃ }}}}}, οτὰ νυ Ὠ]οἢ 
{Π6γθ 18 Δ Θχίθηϑινθ ῥΙΌβρθοῦ ΔΟΙΌΒ8 ἴΠ6 [»εδὰ 888 ἰοναγαβ 
ΒοΙ ἢ] ἤθη. ϑεοέσοι σγὰβ ἴἢ6 ἢγβὲ ἴο αἰβοονοῦ ἴἤθιω, δηα ΓΠΟΥ͂ 
ἰᾶνθ 81:η66 Ὀθθη νἱϑιιθὰ ὃν βωγοζλανάί, Βιοζίπσλαηι, ἀπιὰ δίΠο ΓΒ ; 
οὗ υ. αινιπιον Ῥα]. Ρ. 258, Ο'δϑοπῖν8 [ἢ68.1. 582, ἀπὰ Ποδῖίηϑοπ Ἰὶ. 
278. ΑΑτοῦν ὅ7δὰ8 βιὑαϊθαὰ οα [Π6 ΠΟΥΓΠΘΣΤΉ δίορα οὗ [110 ν δ ]οὺ οὗ 
Π6 Ατῃοπ (6. 1Ϊ. 86, ἵν. 48). 10 νὰ8 δἱοιἱδὰ ἴο τπ6 Βου- 
Ὀαπίῖοθ (ΟΠ Ρ. ΧΙ]. 16), Δηα τηυδῦ ποὺ 6 σοπίουπάοα τ [ἢ 6 
“ΑτΤῸΘΡ {παῖ 18 Ὀοΐογο ΒαΌΡΔ,᾽ ᾿ς ἢ τνᾶ8 αϑϑισπϑα ἴο {π6 ἰσῖρ6 
οὗ (ἀδά.}] Τ]ια πᾶπια 8111} οχ βίβ, {ποὰρἢ) ΠΟ ΟὨΪΥ ἴῃ σΟΠΠΘΟ ΘΙ 
Μὴ} ἃ ὮδαΡρ οἵ Γυ]η8, ΠΟ γογΘ ἀϊβοονοσθα Ὀγ βωγοζλαγαϊξ 
(βοῖβο 11. 688) οῃ ἔπ βμηπ οὗ {π6 ἸΟΥΈΥ τνν4}] οἵ γοοϊς, ὈὉῪ τ μ] 

116 Μοάϊ]θῦ 15 Ὀοπηάοά, Ὀοαγῖηρ [Π6 πᾶπλθ Αὐαδυν ( εἰς .5} ΤΙΘ 

ΜΟΣ8 ΠΑΡΆ, ΠῚ ἅτ σϑπάογοα Ὁ. Οὐδγίσιιβ (ἀοιη πα θαίαΓ) [18 

η.86 βιπ| πίον διιπὶ ἐοστθηΐθηι, ὈῪ ᾿ς ἢ6. ἀπάογϑίαπαβ ἐΠ6 
{γαοΐ οὗ ΘΟΙΠΙΓΥ Βιζπδῖοα Ὀούνγθθη {πΠ6 Αὐποη δηά {πὸ Ψαῦ 0 }Κ ΟΣ 
ΠΑ ΕΟΊοδα. 106 Ῥείίθ, οὰυ [89 οἵοὺ παπα, βαρροβοβ ἰξ ἔο ὃ 
ἃ ΤΟΙ οχϑοῖ ἀθβουρίοι οὗἨ {Π6 β[πδίϊοη οὗ Αὐόοῦ, δηά ἔσϑηβ- 
Ιαῖθβ ἴὲ : “' δῃᾷ 11 βίβῃαβ ἴῃ {Π6 τηϊάϑὺ οὗ {π6 Ὀγοοκ." 'ΓΉΘΥ ἃγο 
ΠΟΙΓΠΟΡ οὗὁἨ ἔπθπλ οοὐτοοῖ. Βυῖ, 48 ᾿ἰβοδοππιῆζἝοτ' Ἦὰ8. ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ 

Ροϊηϊεα ουαἱ, γὸ ἤἥπά {Π6 δχρίαπαίίοη 'π οἤδρ. χἰϊ!. 9 ἀπά 16; 
1Βουρὰ “1Πὸ ΟἿ Ποῖ 18 ἴῃ {Π6 πιϊάϑὲ οὗἩ [16 νδ]]6ὺ " (οἰδρ. 
ΧΙ, 9 ἀπά 16) 18 ποῖ ΑΥΌΘΙ, 88 ἢ6 Βα ρροβοά, θα ΑΣ Μοδῦ (869 

ΑΙ ὝΒοΓΟ γγὰ8 ἃ {πὶγὰ ΑΥΌΘΡ Ὁροὰ {86 τπιουπίλίηβ ἴῃ ἴπ6 βου! οὗ 
Ψυάδι (1 ὅδπι. χχχ. 28). ΟΥ̓ ἰμθ86 “Ποδίπβοη ἀϊβοοτογοα σαϊῃ8 8.11} 
τοι δἰ ἰηρ ἰῃ (Π0 δαγν Αγδγδῇ (ΡᾺ]. 11. 618.) 
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Οὐβουνδίοηβ οἡ οἷ. χὶ!. 9). Π16 ΟὨΪΥ ΡοΟΒβ81016 1 ΘΥργθύδιοι 18 
{Ππ|Ὁ σίνοι ὉΥ ᾧ.. 2). Δϊοδαοίῖδ ἀπιὰ 7) αἰδο, “’ ἀπ πὶ ἰδ 6 ταϊάβὲ οὗ 
{86 ν4|16γ οὔ 6 Αὐποη," νιοὶ ἔὈΓΏ 868 ἃ πλοῖο οχδςοῖ ἀθἢηϊ οι οὗ 
[Π6 ῥγθνίουβ οἶδιιβ6 ; βίποθ [6 Ασγποη ψ οὶ ἤονγοά ΓὨχουρὴ [16 
τ 1446 οὗἩ [16 γδ]]ογ, Τογπιθά (π6 δοίπδὶ θοΠάΑΡΥ, νγθυθαβ ΑΥ̓ΌΘΥ 
βίοοά ποῖ ἀροη [Π6 γῖνοῦ 1156}, Ὀὰ δ ο [86 που 810ρ6 οὗ (86 
γΆ ΠΟΥ οὗ [16 Ασποη. Ἅ4πά οὐϑν ἐδδ μαϊο} (Ἰἰϊραά, απ αδ ζα» αϑ ἐδ6 
ὁγοοῖΐ: “ψαδδοΐ, ιο]ιϊοῦ, ἐδ ἰλ6 δογάον οΥ ἐ6 οἰίϊάγοη οὗ Απιπιοη. ΤῊΘ 
υἦοῖο οἵ [τ ἰαηὰ οὗἩ ΟἸοαά (θα. ἱ]. 10; 1 ΚΊπρβ ἱν. 19), ἴῃ 
αἀἸδεϊποίίοη ἔγοτῃ Βδβῆδη, γθδο θα ΠΌτη ἴπ6 Ασηοη (Μοά]θ0) αἰτηοβῖ 
ἴο {π6ὸ Μαπβῆυγ, ἀπά τνὰ8 αἰνἀθά Ὀγ {{| «ἀρ Όο κ πο ἔνγο δαυαὶ 
ΡογοΠ8 (οἷ, υ. αιπιον Ῥα]. Ρ. 228 864.), οὗ ψν ἢ] ἢ ἐπαξ ου {[Π6 δοιτῃ 
οὗ [6 Φδῦυοϊς Ὀοϊοησοά τὸ {186 Κὶπρ οὗ δ᾽άοῃ. «αὀδοϊ, πον 

οΔ]]6α Ζοσκα ὦ; Γ [Π6 δέιι6). ΤὨ]5 βέγθαιῃ 4068 ποῦ δα 118 Υἶ86, ἃ8 

ϑϑοίσθη ΒΆΡΡΟΒ68 (Ζαοὖ}᾽8 Ἰῆοη. σΟΥΓΘΒρ. 18, ρΡ. 427), Ποᾶγὺ ΕΚ δβί6}}- 
Ζεγκα οἡ {π6 ῬΙστί-τοδα ; Ὀαξ 118 ΒουγΟΘ 8 Π6 ΝΔΩΣ Αὐητηοη, 
ΥΠΟἢ ἢοννβ ἔγοτα 6 δποίθηϊ σδρίὶϊαὶ οὗ [Π6 ΑἸτηπηοηϊθ8 Β4}- 
θα Αὐηπιοη, 88 Αδοζίοαάα (Τααν. ὅζυυ. ρ. 91) δῃὰ δωσοζίησμαμπι 
(οἶδα 11. 124), αν βῆονγπ. Τὰθ Ναιιγ Απηπιοῃ, α͵8ο0 οδ θα 
{Π6 ὌΡΡΟΣΥ 4 0Ό0Κ, τγᾶ8 ΓΠ6 νγθϑίθσῃ Ὀουμ δγῪ οὗ {Π6 (ΟΣΤΙΟΓΥ 
οὗ {Π6 Ατηιηοηϊΐοβ, ἀϊνιαΐηρσ ἢ αἵ ἢτγβὲ ἔτοπιὶ ἴμ6 Κίπράομῃ οὗ 
Βίμοη, δὰ αθουναγάβ ἔγοπι (ὐδα, ἃ8 τ ἰϑᾶστῃ ἴγοπι [Π6 ργθβθηΐ 
Ῥᾶββαρθ, δη4 4]80 ἔγοπι ΝΌΩΡΟΙΒ χχὶ. 24, δῃὰ [ ϑυϊ. ᾿]. 16. ΤῈΘ 
ἰοννοῦ «αΌροΚ, ψ ἤῖο ἢ Ὀουπάοα {86 Κίπράαομῃ οὗ διίοι οα {Π6 
πουῃ, αἰνΙἀ64 (Ἰ]οδα ἱπίο ἔννο ρᾶγίβ, ἀπ πον Βοθρασδίθβ {Π6 ρῥτὸ- 
ΥἱΠο68 οὗ Μόγδα πὰ 6] Βοῖκα; οἴ υ. Ναιηον Ῥαὶ. ὑ. 78. 

Υ. 8. (Οοαραγα ϑυῦ. 11. 17). Απά (86 συ]θα) οὐυδῦ ἐΐθ 
Αγραδα (Πογΐῃ γα γ 48) αϑ γα} αϑ ἐδ ἰαΐο ο Ολίππογοίἑ ἰοιοαγ 8 ἐδ6 
θαϑί, απαὶ (ϑου ἢνγαΓ 8) α8 αν α8 ἐΐ 86α 7 Αταῦΐα, ἐδ ϑαϊξ ϑϑα ὁπ 
ἐδ6 αξδέ ; ἴ.6.,) ονοῦ ἴΠπ6 ψ  οἷ]6 οὗ {Π6 δαβίθσῃ 41} οὗ 1η9 Που, 
ἔγοιῃ [Π6 868 οὗ (41}1|ὁ6 ἴο 1πθὸ θεδὰ ϑθα. Οἡ ἐλὸ ὅεα ο" Ολίη.- 
ποροίδ σογραο οἤδρ. χὶ. 2. ΕῸΓ ΣΊΛ)) ἴπθ Ταγραμηβ τυτῖΐα 
ἽἼΦ.» ἼΘ᾽ 21 (866 Βιωίοηῇ, Ιοχ. Ὁ βαϊά. ρ. 460) ἔτοπι νοὶ 

Βδγα ατγίβοῃ {6 ασθοκ ΘΧργθβϑίοπβ ὕδωρ Γεννησάρ (1 Μδοο. χὶ. 
67), Γεννησαρέτ (Μαῖιῃ. χῖν. 84; ΜΚ. νὶ. δ8 ; {Κ. ν. 1), δῃὰ 
Γεννησαρῖτις λίμνη (υοβορίμι8 Απι. χνῆ], 2. 1). ΕῸΓ ἃ ἀοβοσὶρ- 
[ἴοπ οὗ ἴπ6 ἰαϊθ σοηβα] υ. Παιιγιο))5 ῬΑ] οβῦπο ρῥ. ὅ8 864. ἀπά 
Ῥῆπον ΒΥ. ἱ. ῥ. 411.--Οη [16 868. οὗ {μΠ6 ραἷπ τω 111. 



800 ΒΕΤΗ- ΕΒΗΙΜΟΤΗ. 

10.---Τὴ6 ισαν ἰο Βοίβ-ὦ οϑβλϊπιοίδ ; ΒοΙἢ-ὐ βῃ:τλ ἢ νγὰβ βἰἐπαἰοά 
πη {Π6 ἀοβοσέ ) αἱ {6 πουΐμογη δα γι ἐν οὔτ Ποδά ὅθα 

ΑΩΥ̓́. χχὶ. 20, χχι!. 28), ἀπ 15 βοιῃθίϊπχθβ οδ] θα Αὐροι ἢ Μοαδρ, 
(εἶ, Πηϑησδίοη δον ΒΊ]οαπὶ Ρ. 248 864ᾳ.) Ασοογαΐηρ' ἰο ΝΌΘΟΙ 
ΧΧΧΗΪ. 48, ἤθη [ὴ6 βγαθὶ 65 ΘΓ Θηοϑιηροα ἴῃ ἴΠ6 Ατθοίὶ 
Μοαῦ, {Π͵|Ὶ} σδπὶρ τος μβοά ἔγοηι Βϑιἢ- } Θϑῃϊ ποῖ ἰο ΑΌ6] ϑ'[11- 
ἔτ. ιιδοδῖι8 (8. ν. Βηθασιμούθ) 8805 Πδῖ 118 5116 νγᾶ8 Ορροϑβὶἐθ 
δ). ΟΠ δὖ ἃ ἀϊδίδηοα οὗἉ ἤθη Βοιηδῃ Π11165 ἰη ἃ βου ΠοΥ͵ν (ἢ βου ἢ- 
Θβαβίθυϊυ.) ἀἰγθοῖίομ, οἢ {Π6 Π)οαΐ θα; δπὰ ἵμογα ἱΐ 18 τηαγκοα οη 
Κιορονϑ τὰρ. ἢ οϊαπ 18 στοπρ ἴῃ ἢϊ8. 85βϑυίοη {Πι8ι {118 βἰ(πᾶ- 
[ἴοῃ 18 πη8α 1 40 ]6 (566 Ῥα]. ν. 642). [0 νγᾶβ αβϑισπϑά ἰοὸ [86 ἐγ 
οὔ Βθαθεη (οΠδρ. χἰ. 20), Ὀὰϊ δ ἃ ἰαίθν ρϑσίοά 10 οϑῃλθ ᾿πίο {116 
Ῥοϑϑοββίοῃ οἵ {πὸ Μοδθὶῖθϑ (ΕΖ. χχν. 9).---“ηἃ ἐοισαγάϑ ἐΐλ6 δοιιίδ, 
μπᾶον ἐδ6 οἶδα (οα {6 ο11}8}7} οὗ Ῥίϑρδι. Οὐ σηγ τῶν τοῖδσ ἴο 
οΠδΡ. χ. 406. Τῇ οχρἰδπαίϊοη οὗἉ {11|686 ὑγοσ 8 τηδῪ Ὀ6 οὈΐαἰ θα 
ἴτοιη ᾿ϑοαῖ. 111. 17, τ οσα [6 Θχρσθβϑίοη ὅς ὉΠΔ6Σ [86 Ο188 οὗ 
Ῥιβρϑὴ ἰοναγαβ [ἢ 6 Θαδ᾽᾽ 15 Δ 464 88 ἃ τοῦτο Ὄχϑοῦ ἀθϑουρέοη οὗ 
{6 841: 868, νυ] ἢ οστηθα (πΠ6 ὈοΟυΠάΑΓΡῪ οὗ ἴπ6 ροχίομ οὗὨ [Π6 
Αὐδθᾶ αἱ]οϊίοα το {πὸ (ἀδαϊζθ8. ΥΥ 6 πηυιϑῦ Δοοογά ον υπάἀογβίδπά 
10 1 1Π6 ῬΓοβθηΐ ᾿πϑίϑηοθ 88 ἀθϑοσὶρίϊνο οἵ {Π6 βοαίμοῦη ὈΟΌΠΔΓΥ 
οὗ [6 Αγαῦα, 80 ᾺΓ 85 1ὑ Ὀοϊοηροά ἴο 5: πο {1|ὲ Κίηρ οὗ {ἢ 
Ατηοσῖ 68, δ {πὸ που -ΘΑ βου ΘΟΥΏΘΡ οὗ [6 Ποδά ὅρα; ν}}]5ὲ 

{6 Ῥσϑνίοιιϑ ᾿'π6, “ [Π6 ψγᾶὺ ἴοναγβ Βοἢ- 68 ϊτ οί," ρῖνοβ [6 
αἸγοοίΐοι οὗ ἴπ6 Αγαῦα τονγαγάβ {πΠ6 Εδδί. Μουπὶ δϑραὴ γγἃ8 
[86 πουΐπογη ρατγὶ οὗ π6 πιουῃ 81}8 οἵἨ ΑὈδγῖτη (866 ν. ᾿ἰαιηιν 
ῬᾺ]. Ρ. 71 864.), ψἤοβθ πίρμοϑῦ ροϊπί, Μουμνὶ Νεδο (οαΐ. 
ΧΧΧΙΥ. 1), 18 Ορροβι[8 ἴο “6 γῖοῆο, Ὀδίτνθθη ἐὺ ραγί οὗ {πὸ ογάδῃη, 
ΠΟΥ ΠΟ Φ 6. ο βἰοοά, ἀδηἀ ΠΟΘ ΌοΙ, ἀροιῖ [ὮΓΘ6 τη1168 ἴο {116 
ννοϑί οἵ {Ππ6 ἰαϊίοσ. ϑεοίζοη, ιινολ)αγαέ ἀνὰ ΟἿ ΠΘΓΒ 8 ΓΘ στὸπρ᾽ 1η 
ΠΟΙ ορὶπίοη πᾶ Νορο γγα8 {Π6 πιοάοσῃ {7606] Αἰδυιθ (866 
Ἡδησοίονιδονο Β1]. ῃ. 344---248). Μουῃὶ Ῥίβραῇ νγα8 ἴῸΓ [Π6 πγοϑὶ 
Ρατΐ 1Δ0]6- πὰ αἵ ἃ στοαΐ οἱθναίϊοθ. [{ 18 οδ]]δὰ ἴῃ ΝΌΙΩΡΟΙΒ 
χχὶ. 20, “1Π6 614 οὗἨ Μοαῦ," «δπὰ ἱἰπ Νυιμθοῦβ χχῖϊ. 14, “16 
βοϊὰ οὗ {116 νγαίοπλθῃ ἀροη ΕΊΒρα},᾽ (εἴ, Ποησείοπδονο ΒΙ]. Ρ. 
240 δηὰ 248). Ὑοαλ {{}18 ἃ να ]]ὸν ἀθβοθηαθά ἴο {Π|Ὸ ἀδβοσί, 1ῃ 
ψ ΐ ἢ ΒΟΙἢ-«Ἶ 5 πηοῦ ἢ τν88 βιυδίοα (Ν πι. χχὶ. 20) ; δπὰ 188 
1Π6 ἵπο ρἤγαβθϑ, “ἷἰπ [Π6 ὙΔΥ͂ ἴον Ρα8 Βοί-) ΘΒ] πο (ἢ, δηά 
“ ἑονγαΓ 8 {Π| 8ϑοὰ}} (ἔγοπι [Π8 βοὰ}}) πάν ἘΠῸ ο}}}ἘΕ88 οὐ ῬΊβρϑῃ," 
ἀεβογθ {Π6 88π|6ὸ θοππάἀδτΥ Π1ΠῸ οὗ {πὲ ρατί οὗἁἨ {πὸ Ασαρα, ν Β]οἢ 
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Ὀοϊοηροά ἴο {π6 Κίηραοιῃ οὗ ὅϑ.]οπ, {86 ἔουτοῦ ρινίηρ μὰ αἰγθο- 
(οη ᾿ονγαγά8 [Π|0 οαϑβί, τἰ16 Ἰαςο Σ 108 Βου ΠΟΥ ᾿Ἰπαϊῖ. ᾿ 

Υ. 4, 8βεᾳ. ΤΠ6 οἴοῦ ἰκίπρ, γῆ. γγὰ8 βῃθαποα Ὀγ {π6 [βγ86 [1068 
ὉΠῸΘΡ Μοβαβ, νγὰ8 Ομ; Κίηρ οὗἩ Βαβϑῆδη. Ηδ ἀν θ]ῖ δἱ Αβδῃξίαγοιῃ 
δηὰ Ἐπγοὶ, ἀπά γσυϊθά Ἴνθὺ ἴμ6 ποσίμοσῃ ἢ] οὗ ΟἸοδα δηά 4]]} 
Βάβῆδη, (ΝΌμι. χχὶ. 88 844. ; ΠὨοαΐ. 11}. 1---ὁ ἀπά 13).---α πὰ ἐδ6 
ἀοπιϊηϊοη ὁ Ὅς. ““Ἴμ6 Ὄχργθββθα 1η θη το νγᾶ8 ἴο σίγα ἃ 1180 οὗ 
[Ππ6 οοῃᾳαογρά Κίηρβ, θὰὲ Βογθ {π6 Κίησάομῃ 18. τπῃηθηθ]οποά ἰηδίοδα 
οὗ Ορ πὸ Κιην." (αδιιι5.) Ή δποθ νὰ τηϑὲ στοράγα 1}}18 οἰδβα, ἃ8 
ἀορθηάοθηξ ὑροη ἘΆΝ, ἴῃ νϑσβ 1. Οὐ [15 αἰνγδυβ οδ] θὰ Κίηρ οὔ 

Βαβῆδπ, δἰ πουρὴ ἢ18. Κίηράοην Θμασδοθα {Π6 ποίσῃ ἢ14}} οὗ 
ΟἸἸοδα 4180 ; [ν6 ἴοοκ 18 1]6 ἃ ραγίθ ροϊϊουϊὶ. ὙὉπΠ6 ῥγουϊποθ οὗ 
Βαδλαη (Βασανῖτις, Βαταναία, οἷ. Οἰφδοηΐωβ {π68. 1. 249, 864.) 
Θχίθπαθα δ5 [Ὁ 88 ϑαϊοῖϊα ἰονναγάβ [Π6 οαβϑὲ, δῃὰ ἴο [Π6 Ηδγιλοη, 
(ἀοβϑυσὶ δπὰ Μαδδοϊαῖίι: ἰονναράβ {ῃ6 πού ; οὐ {Ππ6 ννοϑὶ ἰΐ ννδ8 

θοππάρα Ὀγ {π6 ὕρροῦ ογάδῃ δπά 146 (ἀὐδπηθβαγοῖ, ἀπ οα [Π6 
βου τἢ, ποῖ ὈΥ {π6 Ψ4Όο Κα, {Π6 Ππι1 οὗ [π6 Κιπσάοῃ οὗ Ορ, Ραϊ 
ὃγ [Π6 Μαπάδαυσ οὗ ὈΥ ἃ ᾿ἴπ6 ἀγανῃ ἔγοτῃ (6 βου ἢ ροϊηϊ οὗ [Π|6 
888 οὔ (δ 66 δοσοθ8 Εὐσθαά ἴο δα. ἊΑποῖθηΐ Βαβϑῆδῃ νν88, 
᾿πογοίογο, οὗ ταῦθ ργϑαίοσ οχίθηῦ μὲ [Π6 ΠΊΟΓΘ ΠΟΘ Π 
Βαΐαηδθα, δηᾶ ἱποϊαἀοά {π6 ἔνθ ργονίποθβ, (ἰδ δ η 118 (67 οΪ8}) 
Ττδοβοη 8 (1ωμ66]4), ΑἸὐγδη1 18 (Ηδαγδη), Βαίΐδηδθα (πιόβί ρσοὸ- 
ὈΔὈ]ν [Π6 τϑρίοῃ ἴο τπΠ6 δου οἵ ΤΎΔΟΠΟΙ 18 ἴῃ [86 τιουπηίϑὶηβ οὗ 
Ἡδυγδη), δὰ ΤἸτατὰρα (9641); οἷ, υ. αμηιον ῬΑ]. Ρ. 224 564. 
ΤΠ6 ῥἤγϑῖοαὶ σΠαγδοϊοσβεῖςβ οὗ ΒαΒΉΔπ 6 ΓΘ νΟΥῪ αἰ γθΐ [ΤΌ πὶ 
{Πο86 οὗἩ (Ἰ]684. 1η (]οαά τ] 6 ομΑἸ κν Πτηϑδίομ ργθαοι!πδίθϑ, 
ἴῃ Β458.18ῃ (86 πιουηΐδί 8 σοηβίβί ρυϊποῖρα! ν οὐ Ὀ]Δοκ θάβα], (ςἢ, 
υ. αιμπον ῬΑ]. Ρ. 14 54α.).----ΟΥ̓́ἐλ6 τοπιπαπίϑ οΥΓ {1:6 ορλαΐηι. 

ΤΙ Βορμδῖτη (ὦ.6. {π6 (4}} ἸὩθη Οηὶ δι αἰζα8, Ὄχοοίβαβ ἔαϊ 

δἰ τὰἀϊηθ βαροτγανῖξ, οἴ, Ο΄δοπῖι8 [8.68. 1]. 1802) οἤςθ οσουρὶθά 

{πὸ 8016 οὗ Ῥαϊθβῖπο οὐ {π6 ϑαϑὲ οὗ {Π6 “ογάδῃ, δῃὰ ἴῃ [ἢ6 
[τὴ οὗ ΑὈγδῆδιι Τοστηθά {Προ Κίηρσάομῃϑ (θη. χὶν. ὅ), οα]]θα ὈΥῪ 
16 Μοδθιίοβ ᾿ὔηιΐηι (110 ἰουγὶ Ὁ}]6), ὈΥ 1π6 Αἰησταομιίοβ ΖϑιηζΖαπι- 
τηῖῃι (τηθαπίηνσ, δοοογάϊπρ' ἴο Ο΄ὁδθηΐια, {Π68. 1. 419, ῬΟρΡᾺ] βίγθ- 
ΡΘηΐθϑ, δοοοσζάϊηρ ἴο υ. Ζόπσονῖθ, Ρ. 181, [Π6 σοπέγί νουβ οὗ το κοά- 
Π688). ΒΥ ἴδπ0 Μοδβθίξοβ απὰ Αἰηχηοηΐθθ ΠΟΥ γογΘ ΔΓ ΓΒ 
[ογορὰ οαἱ οὗὨ 1π6 βου! τη ρογῆοηΒ οὗ Ῥογδθα; σοὶ πόσα 6] ά 
ὈΥ {Ππ686 ὑνγο δίϊοηβ, τ} }}} ἐπῸΥ ἀραὶ ὙΟΣΘ ἘΣ ες Ὀγ 118 
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Απιουῖθβ ἔγοηιν {Π|0 ΘΟ  ΠΙΣΥ Ὀοίννθοη. {πΠ6 Αὐσμοη δηὰ {6 “4 ῦ00Κ 
(θ6αΐ. "1. 10 δπὰ 20; Ναμῃ. χχὶ. 24 5α4.; Ποαΐ, 11. 19---21). 
ΟΥ̓ πογίμογη Οἰϊοαά, ἤόνγονον, ἀπά Βδβῆδῃ [ΠΟῪ Βθοπὶ ἴὸ ᾿ᾶνθ 
τοί! ποα Β ἢ ΗΓΠῚ ροββαββὶοι, ἐμαὶ 'π Ποαῖ. 1}. 18 [86 σψῃοἷο οὗ 
Ββηδη 18 οδ δὰ ἴμ6 ἰαπά οἵ {6 Βδρῃδὶπι. Βθβϑίδβ [18 γγθ πιθαί 
ν ἢ ΓΠ6 πὴ οἡ ἴΠ|6 νγθβϑίθυῃ βι4θ οἵ {86 “ογάδῃ, δοὴῃρ σι [ἢ 6 
ῬογιΖΖ ῖο8, ροη ἴΠ6 πιοηΐαι 8 δἴουνγαγάβ οα]16 ἃ {{Π|6 τηου 8108 
οἵ Ἐρμγαῖῃ (θη. χν. 20, δηά “08}}. χνὶϊ. 18).} Απὰά ]αβιὶγυ, 
ἔπ γ6 ἡγοῦ ἀθβοοπάδηξβ οΓ' 1}}18 παίΐοῃ οὗ ρἰαῃίβ 8.1} |ἰνίηρ' ἴῃ ἐπ 6 
{π|ὸ οὗ Πανὶά ἴῃ ἴμ6 Ἰαπά οὗ {π6Ὸ ῬἪ]Π15{1π68, ΠΏ, ΟΙΥ αἱ (αιἢ, 
84 ΠΟΥ σγοΓα 8ἰδίη Ὀγ Πανιὰ δηὰ ἢΐ8 ΠΟσΟΘΒ ἱπ [Π6 ψ8: δρϑὶηϑὲ 
{π6 Ῥ. ΠΕ η68 (2 ὅδ. χχὶ. 10---22; 1 ΟἾν. χχ. 4---.8θ.)}2) [ἢ (Π6 
ορ'πίοῃ οὗ βεογέμεαμ (Ζὰ (686 ἢ. ρ. 188 564.}, Ειοραίά (( 656}. 1. Ρ᾿. 
214 564.),8π4 υ. Ζιοησονῖό (ρ. 179 844.}» [πο γ ἀπ {ΠΑ πακίηι ΤῈ 6 
[86 Δροσῖσιπαὶ 1 Δ ϊ απ οὐ 1Π8 ἰαπά, νμο μα Ὀθθη ἀθβέγογρά 
Ὀγ ἴΠ6 Οδπδδηϊθβ, τ ἢ 16 ὀχοθρίίοη οὐ βοῖμθ 5Π18}} γθιυη 88, 
ὙΠ σοῃεπαθα {1}} [η6 Ἰαπὰ τγᾶβ οσσυρὶοά ὈΥ {πὸ 1βγδθ} 168. Βαΐ 
118 σοπ͵θοίαγα ν ἢ τοραγά ἰο {πΠ6 Εορ δίπὶ 18 ̓ αϑὺ 88 απίουπάοα 
ἃ8 ἯῸ ἤδγα 8ἰονγι ἰὃ (ὁ "00 1} τϑίθσθποθ τὸ 6 Απακίτα 
(866 οἤδΡ. χὶ. 231). Ὑῇ Βδρμδίμ 4150 δοϊοηρσοά ἴο ἴμ6 (ὐαπδδῃϊ- 
ἰδὲ ᾿ Δ ὈΙΔηΐ8 οὗ 1π6 Ἰαηά. [1ῃ ρῥγχγοοῦ οὗ {8 γγο δάάἀυςα 3 γ8έ [Π|6 
ἴδοι (παῦ {πΠ6 Εδρμαῖῖθ Κίησάοπι οὐὗὁἨ Ορ Κὶπρ οἵ Βαβῆδηῃ 18 ἔγθ- 
αΌΘΠΕΙΥ ΒρΟΚθη οὗ 88 ἃ Κίπράοπι οὗ Αππογῖῖοβ (Π 6αΐ. 11. 8, ἴν. 47, 
ΧΧΧΙ. 4; Ψοϑῇ, ἴχι 10). δοοοπάϊῳ, ἴῃ 9 Βορμαΐτα ἀγὸ ον] ΘΟ 
γϑοΚοηΘα διηοησδὶ {π6 ΟἙΠ ΔΗ Ϊ68 'π σΠΔρ. χν]]. 18, σοΙηραγοά 
ἢ ν. 18. [μοὶ ἃ διὰ ἴο {}118, ἐλίγαἶν, [παῦ ὀνθὴ ἴῃ {Π6 ργαθ- 
τηοϑϑὶς {ἰπ|68 ἴπ6ὸ ΒΘρῃαῖπη ὑγοῦθ ΟὨΪΥ οὐ 64 ὈΥ 118 πϑῖηθ ἴῃ 
Αβῃίαγοίῃ αγηδία (θη. χὶν. δὅ), γι θγθδβϑ [Π6 Εἰτηῖμλ δηά Ζδπι- 

ι ΚιωρὶΖ (αϊο {τοϊομηον Ῥα]εβίϊηβ5, ἴθ ἰμαοἰδαολ᾽ 8 ἀπὰ ΟἸμεγιοξε᾿ 
“οἰ βοῦν. 1848, Η. 8, ῥ. 66) 18 ἀφο] ν τυτοηρ ἴῃ 818 Βιιρροβίοπ {παΐ 
1η6 ΠΡ δῖ πὶ Ἰηθηςοποᾶ ἴῃ θη. χν. 20 νογθ ἔβοβα ᾿ἰνίπρ οη ἔπ ϑδϑὶ 
οὔ {π6 ΨΦοτάδη. ὙΤῊ18 ἴ8 ἀἰβρτονβα δοῖ ὈΥ {π6 Ῥάγ}]61 ρᾶββαρδ «088. 
ΧΥΙΪ. 1ὅ, ἀπὰ 4180 Ὀγ {86 ἔδοὶ {παὶ 1Π6 ἀοβίρῃη οὗ [π6 ραββϑδρθ 1861} 18 ἴο 
σῖνα δὴ δοοουηῦ οὗ ἰοῖὲ ῃδίϊοπΒ οἡἶγν, Κι 8ὸ ἁπτοῦ οἡ {Π6 τνοβίθγῃ 5146 οὗ 
186 Ψοτάδη, {Παὺ 18 ἴῃ Οδπᾶδῃ Ῥγορογ. 

2 ΤΟΥ 816 δ΄ ΥΑΥΒ ΒΡΟΚθῃ οὗ ἴῃ ἰΠ686 ραββαρββ, ἰὑ ἰδ ἔγα 8, ἁἀπάογ (ἢ 6 

ΠΆΙΩ6 οὗ ΝΟ Του, ποῦ ΜΓ θὰ 1Π6 δηδίορυ ἴῃ {Π]8 6886 ἴο 

ὈΥΡΟ ΞΞΡΟΨΙΤΙ Ὁ» λπὰ »ονττουτὸν Ῥτγθοϊαάθβ αἱϊ ἀουὺὶ 88 ἴο {πεῖν 

ἸΔοπΕΠν ; 506 Ομ ΆΡ. χὶ. 21, δηπ Οἰδεθηΐιι8 0168. Πἰ. 1802. 
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ΖΙΠΊΠΙΪΩ ΔΓ ΠΊΘΓΘΙΥ γεριθά ἰο 6 ἘΘρἢαΐμι, ἀπά ἀδ Β 0} ΓΘ 
ἈΡΆΙη ΓΘΟΚΟΠΘα δηοηρβῦ [Π6 ΑἸτρογίοβ (Πϑαΐ., ᾿ϊ. 10 ἀπά 20 864.) ; 
δηὰ ἰαεξέϊν {πᾶξ 85 ΘΑΥΪΥ 88 {Ππ6 {ἰπη6 οὗ Μοβϑϑ δηὰ “}ο58]18, 85 νγϑ ]] 
85 δῦ ἃ ᾿Δῖογ ρογίοα, 10 18 ΒΏΡΙΥ οὗὨ ἱπαϊνι 8] σΊΔΠ18 ΟΥ̓ ΆΓΉ11168 οὕ; 
σὶδπίβ {πὲ γα τοδα (Π ϑαΐ. 11}.. 11 ; “058. χιϊ. 4, ΧΙ. 12; 2. ὅ'διῃ. 
ΧΧΙ. 16 844.}: δῃὰ 10 ψ1}} ποῖ ἄρρϑαν ἔαγ- δἰσμθα [0 Ῥγόοποῦῃοθ 
[Π6 Βδρίιαῖπι, ἃ8 νν6}} 48 π6 Απακίηι, τπηθυϑὶν ἃ ὈΥΘΠΟἢ οὗ {Π6 
Αππογῖΐοβ ΟΥ Οδηδδηϊθϑ, ἀἰβ| συ 8Π6 4. ἀρονο [π6 γοϑ [ῸὉΓ {ΠῚ ῦ 
ΤΟΙ ΔΙΚΑΡ]6 βίαϊαγθ, 88 μγές ἢ88 Δγθδ αν ἀοπο (αἴ Βαργᾶ Ρ. 55). 
πῃ [Π6 νϑΥῪ Θγ}168ὲ {1268 ΠΠ6Ὺ 84 ορίαϊποα ροββθββίοῃ οὗ Ῥα]68- 
{1π6 οἢ {ἢ 6 οαϑὲ οὔ ἐΐθ Φογάδη ; Ὀαΐ δ ἃ ἰαίδνὺ ρουϊοά [ΠΘΥ τ ΓΘ 
αἸϑροβββϑθὰ δηά ονθγίϊσονῃ ὈΥ {π6 Μοδθιίθβ ἀμ Απιπιομῖῖα8. 
ΒΘ ΒΘα θην, μόνον, ὑπ6 Απιουῖ[68, πανίηρ ὈΘΘη το ηογοθα ὈῪ 
861 Κι πϑιβθη ἔγοπι νγοϑίθσῃ Οδπδδη, ἀραὶη Οὐδ! θα Π6 ΡΡΘοΥ- 
Παπά, δῃὰ ὑπάον βοη δὰ Ορ ἴοαπαρά {π6 ἔνο ρονοσῆι! Κίηρ- 
ἀοπη8, ψνῃϊοῖ τ σο βαδάποά Ὀγν ἐμ6 [5γδο 68 ἀπ ον Μοβοβ. Ηδποθ 
ἤθη {Π6 σίαην Οκ ἰ8 ἀοβουι θὰ ὑοῦ ἢθγΘ ἃπαὰ 1 οἤΔΡ. ΧΙ]. 12, 
Ἰοαϊ. 111..1],) 88 ὁη6 οὗ ἴπ6 τουηπαπὶ Οὐ 16 Βδρδΐπι, ἰδ 18 ποῦ 'πὶ- 
ΡΙΙοἃ ἐπᾶὶ 411} {86 ΒΘρμαὶπὶ τ τθ δχίθγιηϊπαῖθα οχοθρθπρ Εἰπ ; 
ΠΟΙ, Οἢ ἴπ6 ΟἾΟΥ Παῃ, σδῃ νγα Β ὑβουῖθα ἴο [Π6 Ορ᾿ πίοῃ θχργθββοα 
ΌὉγ Κις (αἴ βαρτὰ ρῥ. 67), παὶ [6 “΄“ τοπηηδηὶ οὔ ἴπ6 Εθρῇῃδίπι᾽ 
ΟΓ6 “Ομ δηὰ ἢ]8 80] 6οἴϑ, γνῃο ἃγθ οδ θα 8ἃ σοιηηδηΐ ποῖ ἴῃ 8ἃΠ 
αὐβοϊαΐα Ὀαΐ γοἰδίϊνθ 86η86, ἐ.6..9 ποῖ θθοαῦβα [86 ὩΩΡΟΥ οὗ 
ΒΡ δἰπὶ τϑιηδίηρ ννα8 αοὐμαϊϊν ὙΘΥῪ Β114}} δηὰ τοαπορά ἴο ἃ 
ἴεν ἸηἀἸν: 4.815, Ὀας Ὀοσδιβ6 ΓΟΥΤΛΘΥΪΥ ΤΟΥ δα ὈΘΘῊ τη ἦι ΤΟΓΘ 
ΠΌΠΊΘΙΟΙ8, ὑπνγο-ἐγἀ8. οὗὐ τπθὰ πανίηρσ ὕθθὴ ἀθβίγογθα ὈΥ 19 
Μοβδθιοβ δηὰ Ατωπιοη ῖοϑ. ἘΕῸΓ ᾿ξ ἃ {πϊγὰ οὗ {π6Ὶ0 πυμηῦοῦ Πδά 
811}} βϑθϑη Ἰο, δηὰ 4}} Βαβῆδῃ μδὰ ὕδϑὴ ἴῃ {ῃοὶγ ροββοϑϑίοῃ, Οσ 
ΡΟ Ϊ ἃ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἢανα Ὀ6θη σα ἶθα, ἃ8 ἢ6 σΟΠΒΙΔΠΕΪΥ 18, Κίησ οὗ {Π6 
Απλουϊΐθβ. [Ὁ 18 ἔσθ ἰῃδὲ Βαβῆδη 18. 4180 οδ᾽ θὰ [6 σοι ΓΥ οὗ 
{π6 ΒΒ ρΠαΐπὶ ἰῃ Πϑαῖ. 1. 18, θαϊ [Ὁ ἀο68 ποῖ [Ό]1ονν ἔγοτα [}}18 [Ππαὶ 
{π6 ἸπΠα δηῖ8 γοσο 41} Εθρῃδίτη, Ὀαΐ ΟὨΪΥ ἐμδαὺ διποηρβέ {Π6 
Ατγλογίϊοβ ἔπ γΘ νγα8 8.}}} ἃ τοιιπδηΐ οὗ ἴπ0 Εθρίιαμη, ἱποϊυάίηρ 
Ος δἴπηβο ἢ. Μογζθϑονοσ, νγὸ πησβὲ ποῖ οὐθυοοκ {Π 6 ΓὨθίου αὶ] βέυ]9 

1 ΤΉ ΟΥΘ 18 ποίῃϊηρ ἴῃ οἱ μοῦ θη. χν. 20, οὐ «081. χνὶϊ. 1ὅ, (Πδὲ 8 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ αὖ ναυίϑηοθ τ (Π18, δποθ 1 ἀο08 ποῖ (0]] 0 ἔγοπι {Π686 
ΡΆΒΒΆΡ69 ὑμαὺ [6 ΕΠ ΘΡΒ δῖ ΘΓ ἃ ΠυπιθγοῦΒ ροορὶθ. [{τηδὺ ὃ6 Πδί 
ἵν ΒΟ οΆ868 (ΠΟῪ ΔΓΘ τηθπίϊοηθα ὈΥ πδπι6 αἷοπρ ὴἢ (Π6 Οἱ οΥ 
Οὐαπαδη 8} πδίϊοπΒ πιογοὶ Υ οἡ ἀοοουηί οἵ {ποὶγ Ὀοΐπρ' 8 (πη ν οὗἉ ρἰδηίβ. 
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οὗ δὴ δἀάγοε, [Πθ ἱπίθπεοη οὐ πιο γα ἴο τοιηΐπά (Π6 ρθορίθ 
οὔ {π6 σοοάποβ5 οἵ {πεῖν Οοἄ, 'π μανίηρ ρίνϑῃ ἱπίο {πο ῖγ μαπάβ ἃ 
ΘΟΠΕΓΥ, ἰπ ΒΟ σίαπίδ ἄνναϊς. «ἀδλίανοιδ, ΟΥ̓ 88 ἴὲ 18 ο8110 ἴῃ 
ὕδη. χὶν. ὅ, “:ελίανοιδλ Κανπαΐπι, ῬτοῦαΪΥ Πομα ἴμ6 ροαάθβ8 
Αϑβίαγίβ, ῇὴο γγχὰβ ΜΒ ΗΪρροα ἔἴογο τ [06 μΒογποά μοδά οὗ ἃ 
θ0}} (ιιδοδίμθ ῥσϑθρ. δνδηρ. ἱ. 10), νγαβ [89 βοαὶ οὗ {πὸ Βδρῃδίῃι 
ἴπ [86 {πιὸ οὗ Αὐγαῆδη, δπά αἴογινασάβ ἴ89 ἀνε] ηρ-Ρίδοα οὗ 
Ορ (θααι. ἱ. 4 ἄς.). [Ιὲ νναβ δἱοϊίοα ἴο [896 ἐγσῖρο οὔ Μδῃδββθῆ 
(εἰαρ. χἱϊ!. 13), δηὰ σίνοῃ ὕρ ἰο {16 1μονι68 (1 ΟἾγ. νἱ. 56). 
1 νγαβ ργοῦδὈΥ {1Π|6 88 π|6 88 ἔα Καρναῖν, Μ ὮΙΟἢ τγὰβ ἀοϑίγογοα 
Ὀγ Ψυάαβ ΜαἼοοδθδοῦβ (1 Μδος. νυ. 48; 2 Μδοο. χὶϊ. 21--26). 
1|,ραΐοὸ (ἴῃ ἢϊ8 τπιοῖθβ οῃ Βυγοκπαγά 8 ἔγανοὶβ, (ογηλ. ἴγϑη8]. ῥ. 
18) ρΐίδοθβ ἰδ οπ {π6 β᾽ὴ6δ ποῦν οὐοουρίοα ὈΥ̓ ΜοΖαγοὶν ἴῃ {86 
ΡΙρτίην- τοδα του Παπηαβοὺβ ἰο Μθοςα. ΕῸΓ ἰΐ 18 βαϊ]ἃ ὈῪ Ψ ι86- 
δίωδ (8. ν. ᾿Ασταρώθ απὰ ᾿Ασαρώθ) ἴο ἰανα ὈΘΘῃ 5ἰἰπμδ θά αἱ [116 
ἀϊδίαποα οὗ 8ῖχ Βοιηδὴ πι1168 ἔγοιχη Αάγδα (ΕἸ τοὶ), θούννθθῃ {18 
Ρΐδοθ δῃηά ΑὉ]}, ἂπὰὶ 25 Βοιηδῃ τ 1]68 ἔσο Βοβίγα : δηὰ ΜοζΖβαγϑὶρ 
ΔΗΒΎΘΙΒ ΨΟΥΥ͂ ὙὙ6]1 ἰο {18 ἀοβογιρίοη, (οἔ, ᾿οδοπηναζζον---- ΑἸΒΚ. 
11. 1 Ρ. 278, δπὰ (Οἰδδβοηπῖνϑ {π68. 1ϊ, 1083). Υύοι. ἰαιιπιον, οἱ [Π9 
οὔ Σ᾽ παηά, ἰΠ 611 π68 ἴο 6Π6 ορὶπίοῃ [μὲ Μοζαγοὶρ ᾿ᾶβ ἴα κϑη {Πθ 
ΡΪαοθ οὗ Ῥδ]]ὰ (Ρα]. ρ. 285 δπὰ 248). δ ατγοὶ, σοσο Ορ᾽ νγῶ8 
β᾽αῖη Ὀγ {Π6 1βγδϑο8 (ΝΌ,. χχὶ. 88 844. ; Ποαῖ. 111. 1 844.) γγ)1ὰ8 
Αἶδο δϑϑῖρῃϑά ἰοὸ Μαπδββθῇ (εἶδαρ. χὶ. 81). 10 18 τηοῖ σὴ ἴῃ 
Ἰαῦθυ {ΠΠ|88 ἃ8 80 δρίβοοραὶ 866, δπὰ ἰ8 ἔγθαι θην πιθη!οηθά ἴῃ 
σοηποχίοῃ ἢ 1Π6 ογαβαάθ8 (οἴ, οίαπα Ῥα]. ρ. δ47 564ᾳ.)ὴ. ΑἹ 

{Π6 ρῥγϑϑοηΐ ἀδὺ ϑγαα (χε ..3}}) 18 ἀοβου θά ὈΥ δεσέζοη, Βωνοϊλαγαϊ, 

Βιιοζίπσλαμπι, ἀπὰ Ο. υ. ΚΚϊολιέον' ἃ8. ἃ ἀθβο]αῖθ οἱἵγ οὐ βαβαῖ πὶτ- 
ουαὐ ᾿ῃΠα δηἰ8 (οὗ, υ. Παιπιον Ῥαὶ. Ρ. 288 βθᾳ. δηὰ (ὐδϑϑηΐιι 
[[|68. 1. 8δ4). 

Υ. ὅδ. δαϊοσαλ, [Π6 δουαύπογῃ θουπάδγγ οὔ πα Κιηρσάοιῃ οὗ Βαβιιδη, 
Δηἀ Βα ΒΘ] ΘΠ ὑμ6 1ἰπ| οὗὁἩ [86 ροββϑββίοῃβ οὗ ἴΠ6 (ὐδαϊοβ 

(( Οἰμν. ν. 11), 18 πονν οδἹ δὰ ,ϑαίομαί Ἀ-πεῖλ.ο οὐ ϑαγομαά ΚΕΨΡ 

ἃ ἴοσῃ ΜΠ 800. Ὠοιιδο8 δηἃ ἃ σββέ]ο οὐ βδβαϊ ες τοοῖς. Αςοοσά- 
ἵηρ ἰο δδωγοζλαγάξ ἀπὰ }ιοξίπσλαηι, ἴὰ 18. βανθὴ ΠουΓΒ᾽ ᾿ΟΌΣΏΘΥ 
ἀἰδίαπι ἴγοτῃ Βοβίγα (860 υ. Πακηιον Ῥα]. Ρ. 346 864. δῃά (ὐθδδηΐνδ 
{Π68. 1, 957)..---- [7πίο ἐἴ δονάδν (ἰλο ἑοννίίονῳ.) οὔ ἰλ6 (Υ δδιιγίίθ8 απὰ 
ἐλ6 Ἡααολαι 68, (εἴ. Ὅφαι. 11. 14): Τὴὸ (ἀοβῃυγθ δηά [Π6 
Μαδβδο δίῃ θ νι οσα ἐπ ᾿Πῃ δ Ια πΐ5 οὐ {π6 ἀϊβίσγὶςῖβ οὗ (ἀοϑμαν δηὰ 
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Μαδοδαΐί σΠΔρΡ. ΧΙ]. 18. Ο᾽εδλιιν" νγᾶ8 ὈΟ Πα Θα οἢ ΟἿὨΘ 5146 ὈΥ ΑἼδπΠ). 
Τὴ {πὸ {π|6 οὗ αν α 10 τγᾶβ ρονοσῃθα ΟΥ̓ 4 Κίηρ παιηϑά Τα]πηϑὶ, 
086 ἀδυρὮ ΟΣ νγὰ8 τηαυτὶθα ἰο Ὀαγιὰ δηὰ Ὀθοᾶῖὴθ {Π6 Ἰποῖ 6 Ὁ 
οὔ ΑὈβαίοῃῃ (2 ὅ8δπι. 11}. ὃ, χι!. 87; 1 ΟὨγ. 1. 2.) ΤΠ6 ροβιοῃ 

οὗ {818 ΘΟΌΠΙΓΥ 88 ΠΟΘΙ ὈΘΘῊ ΘΧΘΔΟΙΪΥ ἀθίοειηΐπθα, ΙΕ γγ88 ρτὸ- 
ὈΔΟΪΥ δι αΐθα οα [Π6 ποι -νγοϑὶ οὗ Βαβῆδη, ὑδῦνγθοῃ ὑπαὶ ἰδπά 
Δα ΑΥϑτω, παν ἴο Ηδγπηομ, Οἢ [18 Θαβίθσῃ 8146 οὗ [Π6 Ὁρρϑῦ 
Ψογάδῃ δπα ἴῃ [6 ποὶσι ουγ οοα οὗὨἨ [π6 ὑγϊάρσο οὗἨ {π6 ογάδῃη, 
718. Βοπὶ Ὑ ακαῦ. γηγλ 8: η1ῆο85 ὄγίασο ἴῃ θυ ΥῪ ἀϊαἰθοί ᾿ῃ τ Βῖςὶ 

1: οὐσῦγΒ. ΤῊΪΒ ΟΡΙ ΠΙΟῸΠ 185 ϑαρροτγίθα Ὀγ ΖοδοπηνζἝθ' (ΑἸΤΠΚ. 1. 
2, Ὁ. 25 5644.), ἀπά Οἰδδοηῖιϑ ([Π68. ἱ. 808). Μαακαοαΐ οΥ Μαδομαὶ 
νν 88 δὴ Ασγδπιδϑϑὴ Κιηράοιῃ ἴῃ 1 αν] 8 16 (2 ὅδῃι. χ. θ, 8.) 1π 
1 ΟἸν. χῖχ. 6 1Ὁ 8. οδ]Ἱϑὰ σι γυίδ-τηδδοιαῖ, ἀηὰ νγὰ8 ργΟ ΔΌΪΥ 
βιζα΄θα οἡ [6 οαϑὶ οὗ (ὐθβιασ, ἀπά ἴο [86 βου οὗ 1)απιδβοῦβ. 
Αἱ ᾿ϑαβὲὺ Π18 νγὰ8 Θυἀθ ΠΥ [Π6 ορίπῖοη οὔ [16 ϑ'γγίας γδηβιαίον οὗ 

{π6 ΟἸ ΓΟ ο68, τυ ΓΘ πο 8. [Ὁ ὉΥ τυ; ἴ.6.7γ δΘοσογάϊηρ ἴο Βιιγοῖ- 

λαγάϊ (1. Ρ. 850), {π6 οἱἵγ οὗ Παγγαη ΠΗ [86 τυΐη8 οὗ πΒ] ἢ 

ΔΘ 8.1} ὑο Ὀ6 βθθῃ ἰῃ 1ω66]4; (οὗ, ᾿ὐοϑοπην ον ΑἸΓῺΚ. 1. 2, Ρ. 251 
δῃηὰ 809.) ΤΊιοβα αἰβέγιοῖβ σοῦ θο ἢ οὗ ἴθι βοῖ ἀονῃ 88 ἴογῃ- 
ηρ ρατγὶ οὗ [Π6 ἰουτϊ το οὗ π6 1βγ6}1168, θὰ  {ΠΘΥ͂ ΠΟΥ ΘΙ 60ῃ- 
αυσγοά ΟΥ̓ ἴοοκ ροββοββίοῃ οὗ {π6π|, οὔδρ. χὶ. 11 δπὰ 18. -ῊΓῚ 

ἘΡΧΡΑΣ 1ἴ8 ΘΧρ᾽ αἰποα ὈΥ  οβοηημ ἴον ἃ5 ταθδηϊηρ “' 88 ἈΓ ἃ 8 ΝΜ 

ΒοΟυΠΔΑΥΥ Ἰἴπ6 οὗ μ4}} (Ἰ]οΔ 4. ΤΆ 8, μονγθυοσ, 18 ἱποοσγθοῖ, Υγ9 
τηυδύ ΒΌΡΡΟΒ6 [8 5, τϑρθαῦβα ἤθγ8, ἃπὰ γθηάογ ἰΐ, “' ἀπά οὐϑν {116 

ΒΑ} οὗἨ ΟἸ]οδα ἃ5 ἴὰσ 88 {Ππ6 Του ΣῪ οὗ δΊΠοη; ἴον [η6 πουίπογη 
ΠΑ] νγαβ ἀπάθν ἴ[Π6 ἀοπιϊπίοι οὗ Ορ᾽ (866 ν. 3).---Ὗ. 6. ΠΩΣ ἀπά 

λό σαῦο ἐξ (([Π6 σοΠ ΤΥ οὗὨ [8.686 ὕνγο Κίηρ8.) (ΟΟΒῈΠ: [Π6 ρϑβϑαρθϑ 
ΤΩ ΘΠ Π]ΟηΘα ὉΠᾺ6Γ νν. 1---ὖ. 

Υν. 7---24. ΘΠ ΑΥῪ ΤΟΥΊΘΥ ΟὗὁὨ [Π6 ΚΙπρβ 8]αῖη ὈΥ «“οβ]ιιιἃ ὁ 
[πΠ6 νγοβίογῃ 5:ἀθ οὗ [μ6 Φογάδη.---. 7. ὙΠ] τοραγὰ ἴο {16 
ΘΧΡΓΕΒΒΊΟΏ ΓΘ" ΓΤ ἼὭΨ᾽ “ Ὀογοπα «ογάδῃ ὁπ 86 ννγββί, 860 

[Π6 ΤΟΠΊΑΓΚΒ ΟΝ Υ. 1, πὰ ἴὉγ οἵδοσ ροϊηΐβ οοῃηροίθα ψνἢ {ἢ 
βοορΤΆΡγ, ἰο89 οἢ ΟἤδρΡ. χὶ. 17.--ὟἸ Ἵν. 8. Οοτηραγο {86 οὐβογνᾶ- 
[ἰἸοῃ8 ὁη οὮΔΡ. χὶ. 2, χ. 40, ἴχ. 1, δῃὰ ἢ}, 10.--νσ. 9. 866 Ἵἤβρ. 
Υἱ. 1 8544.) Υἱῖ. 2, νἱ}1. 1 844.-- ΕῸΥ νν. 10---18 τοίου ἴὸ οἢ δ}. Χ. 



212 ΚΙΝΟΒ ΒΙΑΙΝ ΒΥ 9ΟΞΘΗσΑ. 

ΤῊο Κίηρ οἵ αδάοϑν 15 [6 οπ]Ὺ ὁΠ6 Ψ10 18 ἢοΐ τηθϑῃϊοηθα ὑπ 6 ΓΘ. 

αἰ οθν ἰδ σοη ΓΑ] τοραγαθα 88 ἰάθη σαὶ ἢ (ὐϑάθγδῃ (οΠΔρ. 

χν, 36), ἃ ΟἿ ἴῃ 86 Ἰονδπάβ οὗ υἀΔῇ.---Ὗ. 14. ΓΔ (Ρτο- 

Βουρυ]0}), Πουπιαΐ, ντσὰ8 οὰ. [86 βου τ οὗ «6 Δἢ (οδ6Ρ. χν. 80), 

δΔη ννδβ δϑϑίσρηρά ἴο ἴπ6 {186 οἵ ΑἸπηθοη (οδρ. χῖχ. 4.) [{ ννὰβ 

ο8|16ἃ Ὀγ {π6 Οὐδἀπαδηϊίοβ Ζορλαίδ, ἀπὰ [Π6 πϑπια οὗ Ηοστηδῇ τγ88 

ρίνοῃ ἴἰο ἰέ ὈΥ Μοββϑ αἴμου {}|8 νυἱοίουυ μοι 06 ᾿Βγαθ! 1068 ὙΥΟΓΘ 

Θηδ θά ὈΥ {π6 Ιμοτὰ ἴο οδίδϊῃ ονοῦ {π6 Κίπρ οὗ Αγδὰ οὐ {Π6 

βου! Πογη ΠΌΠΙΕΙΟΥ οὗἩ Οδηδδη (Νπι. χχὶ. 8.) [1 βἰοοά, 88 γν ᾿θασῃ 

ἔγοια Ναι. χὶν. 45, οὔ ἴΠ6 βου ΒΓ 8146 οὗ ἔπ6 πηοὰηδιη8 οὗ [ἢ 6 

Απλ8}6ἰκ 68 δὰ Απιοτῖΐθβ, ΕΥ ψ ϊοῃ Οδηδδη νγα8 θοπηθα οἢ [86 

ΒΟ ἢ (υ. Παιπιον, Ῥᾳ]. Ρ. 49); ἀπά [86 ὙΘΥῪ βίθορ ρ888, 68 βίῃ 

(ΣΙ λλ)λ)» σβῖοῖ ᾿οδίηδβοη δϑοϑυιάθα οἡ ἢ8 τοίαγη ἔοι (Π6 ΤΥ δα 

Μυβα ἰο Ἡδῦύτοη (Ὀαὶ. 11. 591 864.},) 8311] Ῥγθϑθῦνθβ [Π6 δηοίθηϊ 
ΠᾶΠ|9.--- (γα, οἡ [π6 τηουπίδϊ 8 οὗ [Π6 βουῖῃ, ρδοθα Ὁγ δἰ μδοδῖιι8 
αἱ ἃ ἀϊδβίδηςε οὗ 90 Βογηδῃ τη1165 ἴο ἴΠ6 βου οὗ Ἡ Ότοη, 5811}]} οχ βϑίβ 

ἴῃ ΤῸ] Αγαά »5) ,-; Ἰοἢ ἤἰοδίηϑοη 8ᾷνν ἰὴ ἴπ6 ἀϊδίδῃοθ (1. 

4718.) ὙἼΠ686 ὕνο Κιπρβ γγοσο ἀείθαϊθα Ὀγ Φοβῆπα ἀυτηρ Ὠ18 οδηι- 
ραῖσπ 'π {Π6 βοαϊ, ἤθη ἢ6 β'ϑνν ἴθ (Οὐ παδη 68 ἴτοπὶ Κι αἀοδβὲὶ 
Βαγπθα ἴἰο (ἀαζα (οἴδρ. χ. 41.) [ἿἋῃ (πὸ {πὸ οὗ Μοβϑβ [ἢ6 
Απλδ]θ Κἰῖο8 ἀπὰ Οδηδδη 68 Γορυΐβοα {Π|6 18γαθ] 068, γγἢο δἰξοταρίοα 
ἴο ἔογοθ 8η Θῃίσαποθ ᾿πΐο (ὐδπαδη ἔτομι ΕΚ δἀθϑἢ σΟΠΊΓΑΓΥ ἰο [ἢ8 
δάνίοθ οὗ Μοβϑϑ, δΔηἃ ρυγβαθα ὑπθπὶ ἃ8 Ὁ. 48 Ζορῃδί (Ναμῃ. 
χῖν. 45.) Ο {Ποὶγ ἀγτῖναὶ ὑπ6 βεοοῃὰ {ἰπ|6 δἱ Καὶ δἀ Θϑὰὰ {Π6Υ τηδάθ 
8ΠΟΙΠΟΥ 8ποοοϑϑίαϊ αἰΐδοῖκ ἀροὸπ [Π6πὶ, Ὀὰΐ αναπίια!]ν {Π6 1Βγ86}1068 
ἀοίραϊοά τπϑι, 1414 ἐμοῖσ οἱ Ε168 ὉΠΑΘΥ (6 Ὀδ8η, δηἀὰ οΔ4]]6 [ἢ 6 

Ὀἶαςθ ονπιαΐι, ἰ.6. ργοβου ρ οη, ᾿π δα α!Ποη ἴο ἐπ6 ργθνίουβ ΠδΤηΘ 
Ζαρῆδιῃ (Ναπι. χχὶ. 1---8.) Ηοσνονοσ, [6 βίθορμθϑβ οἵ {6 
τηοαπίδϊη8 ργονθηΐθα (ἢ6 18Γ86]1168 τΤῸΠι οηἰοσησ Οαπαδὴ αἱ {118 
Ροϊπί, απὰ ἐϊογόξογτα (ΠΟῪ ἰοϑὲ ὑπ6 ὅσας οὗὨ {Π6]Ὶ υἱοΐοσυ, δπά 
Ψοβῆσδ Πδα ἴο τᾶ κα ἃποῦμον δἰίδοκ ἀροι ἴΠ6 ΕΚίηρβ οὗ Ηογτηαὶι 
Δ ΑΥ̓ΔΩ͂, ἀπ σομαθοῦ ἐμοὶ ἰαπὰ αραῖῃ. ϑοοῦ δϑῇοσ (ἢ18 
Ζερμδίῃ [611 ομσθ τοῦθ ᾿πίο {π6 Βαπαβ οὗ ἴπΠ6 Ομ μδδη 168, 80 {πᾶ 
ΒΕ ΒΘαΌΘΩΟΥ ἰὼ {π6 ἀδαι! οὗ “οβῆπα [Π6 ββοοϊαίθαά {γῦ68 οὗ 
“υἀδἢ δηὰ ϑί'πιθοῃ, ἴο βοτὰ [18 αἰβέσιος δά Ὀθϑῃ δ]οιϊίθά, μαά 
ἴο ρὸ ἰο νὰν ἀραῖη ὙΠῸ {116 ἸΠΠΔ δ ηΐ8 οὗ Ζαρ δῦ, ἀπ ὰ Ἰγ 6 ΓΘ 
ΟὈΙ Θὰ ἰο οβδοῦ ἃ ἔγῃ οοπαμθϑὲ οὗ {Π6 οἱζγ, ἴο ἴδῪ ἰξ μά οΓ 
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{πιὸ θ8η, 8δπὰ ἰο γονῖνθ {πΠ6 ἢ8πι6 Ἠογηιαΐ,, ψ ἱοῖ μΠδαὰ Ὀθθη σίνθη 
ἴο 1ἢ τπθη ἴἃ νγὰ8 ἢγβὶ ἴδ κθη ΟΥ̓ Μοβϑϑ.) 

ὟΝ. 15. Οκ “δηαΐ 866 1806 Γοσμδιῖβ αὖ οἤᾶρ. χ. 29 806ᾳ. Τ]10 
ἀοίδαι οὗ {π6 Κίηρσ οἵ Δαάυ]] δὰ 18 ποῖ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τηθητ]οπθα [Ἰη 
οἢδρ. χ. «ἀμζϊαηι 18 Ῥ]αοθα 'ἱπ οἤἂρ. χν. 8ὅ δπιοηρϑί ἐπ οἰτ168 
οὗ 16 ν8}1|6ὺ Ὀοίνγθδθη «ἀστηατ δηὰ βὅοομο. ὙΠῸ Οποτηδϑί. (8. ν. 
Οὐἀο]14πι) ἀδβογὶθβ 1 885 βίδπαϊπρ οα {π6 δαϑί οὗ ΕΠθα Ποτο- 
ΡΟΪ18 δἱ ἃ ἀἰβίδηῃοθ οὗ ἴθῃ Βοπδὴ πι1168:; 1 γψγ)ἷὸ ἴδ Κ6 {ἢ18 88 
ταθδητηρ [Π6 πο οαβῖ, 1 ὨΔΥΤΏΟΙΖ68 ΓΟΪΘΓΔΌΪΥ νγ6}} ἢ ΟὨΔΡ. 
χν. 85.5--Κ. 16. ὙΠ γοραγά ἴο [Π6 Κιὶηρ οὗ ἡ͵ιαζζοααΐ οοτηραῖθ 
ομδρ. χ. 10 δῃὰ 28, δηῃά ἔογ {με Κίηρ οὗ δοίλοῖ 8686 ἴΠ6 Γαμλ γα 
ΟΠ. οἶᾶρ. υἱ. 17.-΄ 5Γ.. 17. Ταρριαΐ 18 οἰαβθθαὰ ἴῃ οἢδρ. χν. 84 
διηοηρβὶ [ἢ οἴὉ168 οὗ {[π6 νδ]]ον οὗ  πάδῇ, δῃα «ἰἸδιϊη σι! 5)16ἀ ἔλοτα 
Βοιμ-Τρρυδῃ ἴῃ {π6 τηουηΐαὶπ8 (οἢδρ. χν. ὅ8). Α8 νϑ ἢπὰ 
Βοι}-Τάρρυδῃ ἀπὰ Αρμδῖα ρ]δοθα τοροῖπον ἱη 16 Ἰαιο ραββαρθ, 
ἃΠἀ ἴῃ {π6 ἔσο Τἀρρυδι, ΟἸΟΡθοΥυ, ἂδπὰ Αρμθκ, ννὸ ταῖρας Ρ6 
196 1π68 ἴο τοραγὰ (86 ΤἌρρυδη ππθπομ θα ΓΘ 88 {Π6 58116 ἃ8 
Βοιῃ-ΤἄρΡραδῃ ρου {6 τηουῃίδιηβ, πὶ ἢ Ποδίπδοη Ὧ85 Ἃ18- 
οονογρὰ ἴῃ ἴΠ6 ὙΠ ]Π]ὰρὸ Το οα ἢ 6 νοϑί οὗ Ἡθῦγοι (ἰΪ. ρ. 428). 
Βαὶ {818 σοη]δοίαγθ 8 ψ τ οαυΐ Τοπηἀδίίοπ, βίηοθ ἢἰβίογ! αὶ σοηΒβ]- 
ἀογαύϊοηϑ ργον δὶ] ἴῃ (ἢ18 δῦ ἀρονο [16 ρσϑορτδρ  οαὶ, ἀπά ἤθησθ 
[Π6 ἔπος {πᾶὶ ὕνγο ρίδοθϑ Δ΄Ὸ πιθητ]οηθα [ἢ ᾿Ἰτατηθαϊαίθ ΘΟ Χίοη 
ἀοοθϑ ποῖ ᾿πνοὶνθ ἔΠ6ῖ} Παν Πρ ΟΥΡΊΠΔΙΥ βίοοά οἷοβο ορϑίθου. 
ΤΠ 516 οὗ ΤΊ ρρυδῃ ἴπ (Π6 νϑ]]6 0 ̓δ8 ποῖ γεὶ θθθῃ δϑοουζαϊηρα 
(εἶ, αἰβο Ἵβδρ. συ]. 8).--- ρον ἰδ [ῃ6 88 Πη6 88 1π6 ἰδηά οὗὨἨ Ηορῇογ 
(1 Κίηρϑ ἵν. 10), δά ἀϊξδγοπε ἴσου ΟἹ Δ ἢ -ΠΘΡΠΟΥ πὶ (Π6 ἰσῖρα 
οἵ Ζοθυίΐοῃ (οδαρ. χὶχ. 13). Τὶ νγᾶβ ργ θ Ό]Υ ἀποῦμοῦ οὐ 1Π6 οἰ {168 

᾿ἱ ΤῺ ορϊπίοη οχργοβϑθὰ Ὁ  είαπα (Ῥ4]. ρ. 721), αολίεπης 
(Βεοβοῖγ. ν. ῥα]. 11. 2, ὃ 866), “Ποδεπηινάϊίεν (ΑἸΔΏΚ. ἢ.. 2, Ρ. 818), 
ϑιμάον (ϑ υάραβ ἱ. 17), δα οἰποῦβ, [μ΄ὺ 116 ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘΒ παγταίθα ἴῃ 
Νυπθοτγβ χχὶ. 8 ἀϊά ποὶ ἴδκα ρἷδοθ {111 {86 {πὸ οὗἩὨ «[οϑῆυδ, οὐ γδίῃμϑῦ 
1}}} αἴνον ἴδ ἀθδίῃ, δπα ἃγθ {86 βᾶπι6 88 ῃοβϑϑ ἀθβου θὰ ἴῃ υδρ. , 17, 
[89 θοθῃ βδι βέβοίοσι ιν ἀϊβργονυοὰ ὃν ᾿δησείεηδενο (Βεῖίτ. 111. ν. 220 
866ᾳ.)ὺ Νοὺν  βιδηαίηρ' {μ18, Βογίλεαι (οι Ψυάρ. ;. 17) "88 τορστοἀποοὰ 
1ϊ, δπα 88 τηδ. 6. πὸ γϑίϑγθῃοο ἴο {6 γοξαϊαίίοα, τ τ πο ἢ6 τγ88 ποὶ 
πηδοσπδιηίρα. 

5 ΤΏ ΘΟ νγ88 ἃ ἴδυρο οᾶνε δἱ Αἀυ] δι, ἴῃ τοῦ αν ἰοοὸκ τοῖαρο 
ἤθη δ6 θα ἔτοπι ὅδ] (1 ὅδιη. χχῖϊ 1; 2 βδιη, χχίϊ. 18), δηὰ {86 
ἰγλἀϊοη οὗὁὨἨ {86 τῃηοπδβίογυΥ χϑβ ἀροὴ 186 οἂνθ πϑᾶὺ Κπὺπυγοϊζαη ἴῃ (Π6 
ὙΠ οὗ {Π6 88Π|6 ὩΔΠῚΘ ἃ5. ἴΠ6 0Π6 τοίογγοά ἴο ; δαὶ Αἀυ]] πὶ σαπποί 
6 }} ἕδνα Ὀδϑῇ αἰλυδίοα 80 ἴδν ἰοτυαγβ (8. ϑϑϑὶ, οἵ. ᾿οδίηϑοη ἰϊ. 110. 
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ἴῃ {Π|ὸ μ]αῖπ οὗ πάλ} (οἷ, ΠΥ ΘΟ ΘΠΙΑΤῪ οἡ 1 Εὶηρβ ἰν. 10). 
-Κ. 18. Αρλοκ : ὙΠογα ἀῦο ἴΌαγ οἰ(168 οὗὨἨ [18 πᾶτηθ τιθπεϊοπθα 
ἰπ [6 Ο]ά Τοβίαμαθηΐξ ; οπ6 ἴῃ {Ππ6 ποσίϊ δβϑισῃθα ἴο {Π6 {τῖδα οὗ 
Αϑῆογῦ (οἶαρ. χὶ!. 4, χῖσ. 80), δπά Ἵοδ] θά ἱπ πᾶ ρθ8 ἱ. 351 Αρδὶκ 
(ςοιαραγθ οἰᾶρ. χὶχ. 80); ἃ ϑθοοῃά ἴῃ ἴΠ6 ρ]αΐπ οὗ “ οζγϑοὶ, ἴῃ ἐΠ6 
ΡοΒββθβϑίοῃ οὗ {ῃ6 ἔγῖδε οὗἁἉ Ι5θδοπαῦ ΠΘΔΓ ἴο Εἶπον (1 ὅδηι. χχὶχ. 
σοτηραγοά σι ΧΧυἹ"!. 4); 1 νγὰ8 Ποσὸ {πᾶ ΑΠδῸ ἀοἔραίοα Βοη- 
Πδαάαά ἔπ ϑ'γγίδῃ (1 Κῖηρβ χχ. 20 8β44.), (866 ΤΩΥ̓ ΘΟΙΩΙΩΘΠΙΆΓΥ Οἢ 
{18 ρα88ιρ6). Το {π|γὰ νγὰβ ῃοΐ ἴᾺ ἔγοτῃ Βϑίῃβῃ θη}, ὙΠΟ ΓΘ 
{π6 ἃ οὗ ἴπ6 οογθηδηΐ νγα8 ἰαῖθη ἴγοπὶ ἴἢ6 [βγϑϑὶ [68 ΟΥ [86 
ῬἈΠ]8ε1πο8 (1 ὅδπι. ἵν. 1), 10 18. 81} ἴο Ὅ6 δθϑὴ ἴῃ ἴπ6 ν]]ᾶρα οὗ 

ΑἸΡΟΚ (ζ,..1, Ποδίηδοη ἴι. 482). Ὑμΐβ 8 [86 ΑΡΒΘΚ πιθη- 

οηοὰ ἢογθ. Τμ6 ἔοι βίοοά ἀροὸπ {Π6 τιοπηΐδὶπηϑ8 οὗ “Ψυἀδἢ, 
Δηῃα νγὰ8 οδ᾽οά Αρβῃοίδαῖ (ομδρ. χν. 88, οἵ. γοιγαγκβ οἡ {1118 ρ88- 
ΒΑ 6).᾽--- ΡΝ 18. ἰἈκθῇ ὈΥ ὥδγοπιθ (ΤῸ Χ δυο 18), ἃΔηα ἔοὺ ῃἰπὶ 

Ὀγ ΟἸονίσιιδ, ᾿ΜΙοιαοϊϊο, ]λαίλο, Μαιιν»ο», ἀθιὰ οἴμοῦβ, ἴο 6 8 οοιῃ- 
ρουπά ψογά, ἔογηιθα ἔζοτῃ ἴ[Π6 ρὑγεῆχ Ὁ δὰ ἩΡΩΣ Ιη οοηῆτ- 

τηδέϊοῃ οὗ 118 [Π6Υ τοῖον ἰο Εζγὰ νυ. 11, ΠΟΘ δ 18 αδοα 88 ἃ 8]ρὴ 

οὗ ἐ6 αὐϑηΐϊῖνο Μαιινδν α8ο οἰΐθβ νυν. 22 δηᾷ 28, νοῦ δ 18 

αἰζδο θα 88 ἃ ὈΥΘΗ͂Σ ἴο ῬΓΌΡΟΥ πᾶπιθ8. Βαΐ Ποθοπηνῶ ον ἢ 88 ργο- 
ΡοεΪγ οδ]θοῖθα (ο 818, {πὲ “(ἴῃ 1Π6 ο886 οὗ {π686 ὨΟᾺἢ8 Ὁ ἀφῃοῖαβ 

16 δἰξαδίίομ οὗὨ [1 ρίαοθβ, ποῖ ροββϑϑϑίοπ." Μογϑον, Εζγᾶ ν. 
11 ργονβϑδ ποϊίπρ ἢ τϑίογθῃσθ ἴο [Π6 1ηβίδηςθ ὈΘΙΌΓΘ 8, Β1η66 
Μ6 δᾶνα ὕπο ΓΘ δῃ ΘΧΔΙΏΡΪ]6 οὗ ἃ ἰαΐθῦ ὑϑᾶσο, ἔΠαῦ ἢΔ8 πο ρδγα]]οὶ 
'π οαὐῦ ὕοοκ. Υ θη, [Β6η, ἴῃ δαἀασοη ἴο [18 γγο Οὔϑοσνϑ ἐμὲ ἴῃ 

116 Ὑ}ο]6 οὗ [Π| ργϑδβεηξ 15 (86 π8π16 οὗ ἜυθσῪ ἴοψῃ ἰ8 σοηποοίοα 
ψ ἢ ἩΡῸ ἴῃ [16 σοπϑίγιιοί δίαΐθ, ὙὙΟ ΘΔΏΠΟΣ σΟΙ6 ἴο ΔΗΥ͂ ΟἾΟΣ 

ςοπο δῖοι ἐΒδη {παι ἸΔΠΩΣ 18 ἃ ΠΟΏΏ, 88 1Ὁ [88 ὈΘΘῺ ἰΔΚοη ἴο 

Ρ6 ὈΥ Ῥοΐζὰ {Π6 Ολαϊάοο φῦ 9) Δ Αγαδὶσ νοΥΒΙΟἢ8 
-.- 990». 

(ω», “Κλ... Υγ τι γοίογθποθ, πόνγονοσ, ἴο [6 βἰἐπαιίοη 

οὗ [Π6 ρίδοθ ποίησ οδῃ Ρ6 ἀδίθγιπϑά."---Οἡ νυν. 19 απὰ 20 

1 1} τορδγὰ ἴο ἃ ἢ Αρῆδοδ, 566 υ. αμπιον Ῥα]. Ρ. 284. 
3 Μαβίμβ ΒΌΡροΒβοθβ “αβϑβαγοη ἰο ὕὉ6 16 ΡΪδοθ, νοι ἰδ ο8}]6 4 ἴῃ Αοἵβ 

ἶχ, 85, ᾿Ασσαρών ; θαΐ {86 τοδάϊΐμρ' δἀορίοά ἴῃ (18 ραββθαρθ ὈῪ {86 πηοϑὶ 
πηροτίδης Δα Βογὶ [168 18 τὸν Σαρῶνα, νν Π]δ8ὲ ἴῃ. ογι [δα] ον! ἄοποα ἴῃ ἕδνουν 
οΟΥ̓᾿Ασσαρών 18 ΥΘΥῪ δι] (εἴ. Βεησεῖ Α ΡΡΆΓ. ογῖϊ. ρ. 289). Μαολίεππο 
δα ᾿Ποδοπηιιἶϊδγ' ΒΌΡΡΟΒβο ὑπαὺ 1 μἈΒΒδγοη 19 Ἀποίογ παπιθ ἔου {π6 ν] δα 
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οοηΒαΪῈ ΟΠ ΔΡ. χὶ. 1.-. 21. 7Ταχαπαοΐ ἀπὰ λίεσί 10 στογα ὈοΙἢ οὗ 
ἔπ6πὶ ἱποϊπἀοα τὴ πη 186 ὈΟΓάΘΙΒ οὗ ἴΠ6 Ἰαπα δββίρτιϑα ἴο 1Π6 
ἐγῖδ6 οὗ ββδοῦδγ, ἡἹπουρἧ [ΠΟΥ σ στο Ποιηβοῖνοβ δ] οἱϊθα ἴο {μαι οὗ 
Μδηδββοι (οπδρ. ΧΥΪ!. 11). ΕῸΣ ἃ Ἰοῃρ ὕἴτηθ ΠΟΥ τοπιαϊποὰ ἴῃ 
{Π6 ροβϑϑβϑίοῃ οἵ 86 (ὐδῃδδηϊῖοϑ (οἢδρ. χυὶ!. 12; Ψυάᾶροβ)ὶ. 27). 
ΤΠΟΥ νογο βἰζυδίοα ἴῃ [6 ρ]αη οὗ Εὐϑάγδοίοη ὈΥ ἴμ6 Ὀτοοκ 
ΚΊΒμοη (οὔ, ΠΥ ΘΟΙΙΠΙΘΩΪΔΙΎ οἡ ἴΠ6 ΒοοΟκΒβ οὗ Είηρβ, ῥ. 48). 
ΤΑΘΠΔΟἢ 8.1}} ΘΟΕ. 68 ἴο Οχίϑὲ ἰῃ {Π6 8114}} Ἠαπλϊοῖ ΓΔΒ ΠΌΚ, 
ΔΠα {Ποῖ ἰ8 στοδαῦ ρυΟ Δ Ό ΠὙ ἴμᾶὶ Μορίἀἀο Ββίοοά προ {Π0 
δἰ[6 ΠΟῪ οσουρίοα ὈΥ Ζοσῖο (6] 1,66] .}).᾿---Ὗ. 22. ἸΚοάἀρδῆ, ἃ 
Τ ον ο 4] οἰγ οὗ τοίαρθ ομ ἴΠ6 τποπηΐδῖη8 οὐ ΝΑΡΠΔΙ (ΟΠ. 
χὶχ. 37, χχ. 7, χχὶ. 82), δοοοσάϊπρ ἴο ἴ9 Οποιηδϑί. (8.ν. Οὐδάφδο) 
ἀπο ηγ Βοιηδῃ τ11168 ἴοση ΤΎσα. [0 5801}} οχ βϑίβ 88 ἃ νυ] ]αρα ἴῃ 
{Π6 τηοπηΐδῖη8 ἴο ἐπα νγοϑὲ οἵ Ηδ]θὴ ἀπο Σ {Π6 δηοίθηϊ ἤδη (οἶ, 
οδίνιδοη κ1ϊ. 855). ὙΠΘΙΘ ΓΘ ἔνγο οἴου οἰτθβ πχθῃτοηθά οὗὨ [6 
ΒΔ6 ὨΒΙΏΘ6, Ο0Π6 ἰῃ Ψυάαῆ (οἶάαρ. χν. 28), δῃὰ [6 οἵμοῦ ἰπ 
Ἰβββοπαγ (1 ΟἾγ. νἱ. δ7). «οΐπόαπι, οὐ Μουμπῦ Οὐδστηοὶ, τγὰϑ 
ΔΙοἱοά ἴο Ζβϑθιυ]οη, πὰ ρίνοι ἴο ἴΐθ 1μον]ῖθ8 (ΟΠ Ρ. χὶχ. 11], 
χχὶ. 84).---Γ 28. Εὸν {Π6 οἷΓΥ οὗ 2207" 8608 οἰδρ. χὶ. 23.---ἴπο οἵ 
ἐν.6 Οογίπι αὐ Οἰίσαϊ. Ὡδ ΡΟΠΟΓΑΙΪΥ τηθδὴβ (Οὐδηίίϊθ8; Ὀὰΐ [18 

Το ἀογίηρ ἀο68 ποῖ 8661 ΔΡΡΙΟρΡΓΙαΐθ Π ΘΓ, βίης 81} ἴῃ Οδπδδη- 
1168 Ὑ6γ οὗὁἩ οουχϑο αἰθῃῖ 68. Απά ἔγοιι {πε ἕδος [πα ἴῃ θη. 
χὶν. 1 ἃ Κιηγρ οὗ ἴῃ6 (ἀογΐτη 18 χηϑηοπθα ἴῃ οοηηθοίίοη νν}}} 

οὗ ββδγου ἴῃ ἰδ6 οοἰουταίθα σϑ] ον οὗ (μδὺ πδιηθ, οἵ. Ἡγέπεν ἘὟΥ. 11. ν᾿. 
45]. 
1» αυπιον (Βεϊῖν. Ρ. 42 804.) Ορροβϑϑ (818, ῬδγΕΪΥ οὐ [86 βίγθηρι ἢ 

οὗ (86 οἷά φοοἰοβἰδβίῖοδὶ 118618 οὗ ΘΡΊϑοΟρδὶ 8668, δ πὰ ῬΑΓΠῪ οη δοοουηὶ οὗὨἨ 
1:6 βἰδίοιμθηΐδ τηδὰθ ὈΥ ὡδέγοπις (ου Ζοοδαγίδι χἹἹ.): Αἀδαᾶ Εθιιπιοη 
Βιοάῖϊο νοοδίυνς Μαχὶπιίδηοροὶβ ἴῃ δρο Μαροάάοῃ, δηᾶ 18 Ἰοὰ ὃν 
(Π6πὶ ἴο τεραγὰ {μὸ βροὶ ς4]1οὰ [,ϑρῖο- Δ) αχῖ τα Δ Π0}00118 85 Ἰἀθηθῖ 4] νεῖ 
Ἠδάδά Ιἐϊπηπιοη δηά αἰ εγοπὶ ἔγοπι Μοριάάο. Βυὶί ἴῃ ἰμὸ ἢγϑι ρ]δοα ἰΐ 
18 ἃ αυοϑίίοη τ μοῖμον ᾿αάαα Κἰἰπιπιοη (ἰ.6.. ἀθοὰβ ρτδθδίοσατ) 18 ΓΘ 
1186} ὁ ἀἰϊδογθηϊ ὑἷδοο τοτὰ (16 οἷν Μερίἀἀο, δπὰ ποῖ ἴῃ ἔδοϊ δι 
ορ᾿ἐμοὺ οἵ {πὶ οἰἴγ, 88 Ἡοἠπιαηϑηαιϑοη (ἀ6 μ᾽ ποία Ηδαδὰ ΕἰἸπιηοη, 
ἰὼ ἴπ0 7168. πον. 1860]. ῬΒ1]|οἷ. ᾿. Ρ. 1107 844.}) οσοπ͵]θοίαγθα, (οἴ, Πεησ- 
ϑίσηδεγς ΟὨ τι δῖοὶ. ἰϊ. Ρ. 812.) Απάὰ δραίΐίῃ, 10 τᾶν ὑθ δβκθὰ σῃθηοο 
7εγοόπις ΟὈϊΔΙ Θὰ Βυ 0 ἢ} Θχδοῖ ἱπίοστηδίοη ν᾿ ΓΘίογΘΠΟΘ ἴ0 {116 8108 οὗ 
1{|8 υηϊπιροτίδηὶ Ηδαδά- Εἰσηπιοη, ἤθη πο οοὐἹὰ ποὶ ἀοϊθγτηΐηθ δηγ- 
(ἶπρ ἢ τοραγὰ ἰοὸ {86 δβἰ(πδίϊοη οὗ 186 οἷν οὗὐ Μεριἀο, νι ϊοῖ 
ΘΟ]οπιοη ἐογιβ6α.--- ἃ 186 παπι Ηδαδά- ΕἸ πιῆοι ροβϑΥ βαρρίδηι 
116 δποίθηὶ παῖ Μορίάαο, δἴϊοσ τμ6 οχίϊθ, δηὰ {μὰ8 {18 ρἶϑο0 οοῃίίπιο 
ἴο οχ ϑὺ ἴῃ ᾿δίθν {ΠΠῚ65 ὃ 
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ΘΒΐηδν, Ε]αβατ, ἀπά Ἐ]απιὶ, ἴξ 506 πὶ8 πηοϑὺ πδίαγαὶ ἴο ΒΌρροβα {πι8ι 
{Π6γ6 σγογο σογίαϊη ὑγίθθβ, οα] θὰ Ὁν (ἢ6 »γορὸν παπιθ οὗ Ὡ ἢ 

Θογίπι, ἀπά ἐμαὶ {π6 ἱπμδδίϊαπιβ οὐ ΟἿ]ραὶ θοϊοπροά ἰοὸ ἐμεϑ6 
{ἴθε8. ΤῈ ΟἸραὶ πιο Ποποαᾶ 6 18 ποῖ [Π6 ΟἸἿΥ βροκϑῃ οὗ ἴῃ 
οΒδρ. ἰχ. 6, χ. θ, ἄς., ἀπά Ποαῖ. χὶ. 80, ΟΝ 81}}} Ὄχι βίβ ἱπ [16 
ψ]αρο οὐ “1}1}14Δ (ΟΣ οἰαρ. ἴχ. 6); δαΐ 18 ΓΠ6 ν"}}]ὰ ποιηΐπθ 
(ὐαἰσυ θ 40 Απεραίγθ ἴῃ βαχῦο τ] ]Π1ῦῖο σοπίγα ϑαρίοηίγίο- 
ποῖ (Ὁ. ἐαιρηπον Ῥαὶ]. ῥ. 152 864ᾳ. ου]ὰ τϑαα πγου 4 16π|), 885 ἀ6- 
Βουῖοα ἴῃ {ἢ6 Οποιηϑϑί. 8.ν. Οἰοἰσοί, πἰιο ἢ 15 8.}}} ἴο 6 866 ῃ 

88 ἃ ὙἹ]Π]ᾶρο ἴῃ υὐῥθιϊε ΠΕ ἘΝ (οὗ. ᾿οδίπϑοη 'ἰϊ. 47)).--. 24. 

ΠΣ Τῖνγζα, ἴπι6 ταβϑδίάθηςθ οἵ {89 Κίηρβ οὗἉ ἴβγδϑὶ {1}} {ΠῸ {Ππλ6 οὗ 

Ομιτῖ (1 Κίπρβ χυ. 21), 5 ργόθϑθὶ {Π6 βαπιθ 88 7Όγϑβα, βἰξαδίϑα 
οἱ) ἴΠ6 οαϑί οὐ ϑατηαγία, αἱ ἃ ἀϊβίδιιοθ οὐ [ἤγθα π11168 (866 ἸῺΥ σοτ- 
ΤΩΘΠΔΤΥ οἡ ἴπΠ6 Βοοκβ5 οὗ Κίηρβ ῥ. 284).---Οὐ [86 ψογα8 “ αἱ 
ἐλε ζίησε, ἐλῖγίν απαὰ οπο," αιιγον οΌϑοῦνοϑ ὑπαὶ “( [Π6 ροβι(οη οὗ 
[88 πυϊηογαὶ δον τπ6 πουῃ 18 πού ἴο ὈὉΘ ἃ ροου γι ν οὗἁὨ [Π6 
ἰαΐου δροςΐββ οὗ Ηθῦγονν νυ πηρ." Βαϊ {Π18 τοπλατὶς 4068 ποῖ 
ΔΡΡΙγ ἴο ἴΠ| ραββαρα Ὀθίοσθ ἃ8; ποῖ ἴο τῃϑηθοι ὑπαὶ {πο γ6 ἃΓΘ 
ΤΏΔΗΥ ΘΧΟΘΡΏΟΩΏΒ ἰηῃ ἰαῖον ΗΠ οΌγονν, [Π6 παπιογαὶ Ὀοίηρ θα  ΠΕῪ 
Ρἰαςοα Ὀοίογθ [86 ποιῇ, 6.9.) «[6Γ. ΧΧχΥ. 10; 1 Κιηρβ χχ. 16; 
2 Ον. 11. 17, ἵν. 1, ἴχ. 1δ; Ἐβίμοῦ ἴχ, 80, ἄς. Ηδσο {16 

ΠΌΓΠΊΘΓΑΪ 18 ἃ ργΓοαϊοαῖθ, 8Πα ἴῃ 800 ἢ} οαδ868 10 ΔΙνγαγβ [Ὁ]]ονγ8 ἴῃ 6 
ποὰπ; οὗ, ἀοη. χχχν. 28, 27, χὶνὶ. 1δὅ, 22, 20, 27; Ναυιηθοῖβ 1. 
21, 28, 258, ἄς. 
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ΒΟΟΝΌ ΡΑΒΒΊ. 

ὈΙΥΙΞΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΑΝῸ ΟΕ ΟΑΝΑΑΝ ; ΤΗΕ ΤΕΙΒΕΒ ΟΟΝΨΕΝΕΡ 

ΒΥ 950Θ95Γ0ΓΑ ΕῸΒ ΤΠπΠη}Ὲ ΑΗ ΤΙΜΕ. 

ΑΒ [86 5ιιοα55}1}} σαι ραὶρη8 οὗὨ οβῆπα μα Ὀτουρῆϊ {Π6 Ἰαπά 
οὗ Οὐαπδβϑῃ ἴῃ 8]} 118 ἰδησίῖ ἀπά Ὀγθδά!}} ἱπῖο [Π6 ρόνγοῦ οὗ {πὸ 
υὐἰῦ68 οὗ ἴβγϑϑὶ, δἀπὰ 858 “Ἅϑῆμα Ἠϊμηβ6] ἢ γγ88 ποὺ δαναπορα ἰπ 

ὙΘΆΓΒ) 6 ννᾶβ σοπ 8464 Ὁν 6 Ἰωογὰ ἴο ῥγοοθθὰ δ οὔδθ ἴοὸ 
ρογήοῃ οαἱ ἴπΠ6 ψγ8ο]6 οὗ [6 ἰαπά διηοηρϑὲ {ΠῸ ὑγ1068, Ἱπο πη ρ 
ουθῃ ἴΠ6 οἰ[168 δπα ἀἸδίγοίβ ἐμαῦ γογ ποῖ γϑὶ Ἀθη (ἢ ΔΡ. ΧΙ]. 
1-. 7). Τῃ 818 δοοουπηΐ οὗἩ ἴπΠ6 αἰδιυ θυ ίοπ, [6 δα ΠΟΥ ΘΙΏΌΓΆΘΘ8 
{πη6 απ ομ ἐπ6 ϑαϑὲ οὗ ἴη6 “ογάδη, ν]ῖοὴ δα δἰτοδὰν θθθῃ 
Δἰ]οιιοα Ὀγ Μόοβοϑϑ, ἀπά ἀββϑοῦῖ 68 ἴη6 οἱτ168 ἀπά Ὀουηάδι165 οὗ {Π6 
ΡῬΟΒΒΟΒ81018 οὗ {868 {1068 οἵ δαθοπ δηᾶ (1δα, δηὰ [86 μι] Εὐτιθα οὗ 
Μδηδββθὴ (οΒΔρ. ΧΙ]. 8---98). ΤΉδΠ [Ὸ]]ονν8 8 ΠΙΒίουΥ οὐ {116 ἀἰβ0γ1- 
μυξίοη οὗ Οδηδδη διηοηρϑῖ [Π6 ΟἿΟΣ ηἷπ6 {1068 8η4 ἃ 141; (4168 
οἰαίτα ἴο {Π6 ροϑβϑβθββίοῃ οἵ Ἡθργοη Ὀοὶηρ βδι|8Η6α Ητδὲ (ΟΠ Δρ. 
χὶν.) ΑΠἶον {Π18 [86 5΄ιδγοβ οὗ «π68}} ἀηα «Ὀ86ρ}}, 1.6.) ΕΡὨΓΑΙΠὰ 
δπὰ {86 4] Εὐγῖρα οὗ Μδηδββο, 8.6 ἀδίοσῃιποα ὈΥ Ἰοῖ (ο 8 }8. 
Χν,--- χν!.) ὙὉὙΠ6 [ἈΌΘΓΠΔΟΪ6 18 [6 δοῖ ἀρ ἴῃ οἷ, 8πα, ΔΙ͂ΟΥ 

11Π| τοπιονδὶ οὗ [πὸ σδτὴρ ἴο [Παὶ Ρ]8ς6, πη 886 ΥΒ ἃγ ἀθβϑραίομοα 
ἔγοτα ἴῃ6 βϑνθὴ {γιῦθ8, γηὴ0 παὰ ποῖ γοῖ γϑοοϊνθα {π θῖν ᾿πΠοΥὶ- 
ἴδῃ6θ, ἴο π|ΔΚ6 ἃ Τοῦ δχϑοῖ ΒΊΓΝΟΥ οὗ {πὶ μαζὶ οὗ [86 Ἰαπά 
ΠΟ ἢ 5011 τοπλαι θα (ΟΡ. χνὶ]. 1---9). Α,8 Βο0ὺη 845 {ΠῸ0}Ὁ 
ΒΙΙΓΥΘΥ͂ 18 ΠΟΙ ρΪοἴθ, (ἢ 6 τοδὶ οὗ {Π6 σου ΓΥ͂ 18 ρου !Πομθα ουΐ ὮΥῪ 
Ἰοῖ αἱ 5:1] 9 ἢ ἀπηοπρβὶ ἴΐπ6 {1068 οὗἩἨ Βοη)δηλτη (Ομ αρ. χν!]!. 10 -- 
28), ὅ'πηθοῃ, Ζεδυΐοη, 888 μαγ, Αβῃθσ, Ναρ δ}, ἀπά Δη 

(οπαρ. χῖχ. 1-48); δηὰ {ῃ6 ἰγῖθοβ ργθβϑδοηΐ ἴὸ «“}οϑίνιια, ἱποὶν 
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Ἰοδ θυ, ἃ ροββϑθββίοῃ “' διηοηρσ᾽ ἴπθηὶ (νν. 49---51). Τῆο ἔτοθ 
οἰἴ1685 δα ποχὶ ἴο 6 βοἰθοϊθα (ἢ δρ. Χχ.), ἀπά [πο οἱ 168 οὗ {Π6 
ῬΓίοϑίβ δπὰ 1ονι68 (ἢ δΡ. χα.) ἘΠπΠ6 ποσκ οὗ ἀἰβγὶ δαξίοη τγα8 
{Ππ8 σοΙηρ]θίθ ; δηά 88 8]] [5γδϑὶ] μαά οὐϊαϊ πα ροββϑββίοῃ οὐ [Π6 
Ῥτοτηϊβοά ἐπ μου λῆοθ, οβη8 νγαϑ 40 ]6 ἴο 1π8η}ς ἐΠ|6 {1068 ἔτοπι 
θογοπάὰ {π6 Φογάδῃ ἴον [π6 δϑϑιβίδηοθ γε πἀογρα ἴο ἐπ 1} Ὀγθί γθη, 
ΔΠᾺ αἰἸβτη 58 {Ππ|6λ ἴο Ποῖ ΠΟΙΏΘ8 (ΟΠ δΡ. χχὶ!) «οβῇυα τῦϑβ 
ΠΟΥ ἀγα] ηρ ΠΘᾺΣ ἴο [Π6 οπὰ οὗ δὶ5 6. Ηδθ {μογοίογε Το ]]ϑὰ 
τοροῖθϑ ὁπ. 6 πΊοῦ6 [88 ΟΠ ἸοΒ δῃα γαργοβοηζαίίνοα οὗ [ῃ6 ψ0}6 
πϑίϊοῃ, ὑπαῦ ΒΘ πρλῦ ἀγρο [Π6πὶ ἴο σοηϑίδηϊ βά6]Πγ ἰο Φόμονδὴ 
δη4 ἢ18 ἰανν, Δηἃ ΣΟΠΘῪ [Π6 σονοηδηΐ στῇ {π6 [,ιογὰ {Ποῖὶν αοά 
(ομᾶρ. χχ !. δηὰ χχίν. 1--28).. Ηθ μιά {πθη ἢπίβῃοά (6 τοσκ 
οὗ ἢ]5 11, ἀηα 16 ὙΤΙΓΟΥ ΒΙΠΩΡΙΥ͂ δ 48 8ῃ δοοοιηΐ οὗὨ ἐπ6 ἀθδαίῃ 
δηά Ὀυγίαὶ οὗ Ὀϑῆυ8Α ἀπά ΕΣ]ΘαΖϑγ, ἀπά οὗ ἔπ6 ἰηϊοστηθηΐ οὗ {Π6 

θοη68 οὔ 0860}, νυ σι δὰ θθθη Ὀγουρλὶ ουΐ οὗ Εργρὲ (νν. 39--- 

838); δπὰ ὙΠῈ {Π686 πούς 68, Ὀγίηρβ [Π|6 ἢ]ΒΙΟΓΥ ἴο ἃ. 6]056. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΧΠΙ. 

ΟΟΜΜΑΝῸ ΤῸ ὈΙΥΙΡΕ ΤΗΕΒΕ ΨΧΑΝῸ ΑΜΟΝΟΒΥ ΤῊΕ ΝΙΝΕ ΤΕΙΒΕΒ 
ΑΝΌῸ Α ΒΑΙΕ; ΑΝῸ Α 1181 ΟΕ ΤΗΕΒΕ ΟἸΤΙΕΒ ΤΗΑΤ ΜΈΕΕ ΝῸΤ 
ΥὙΕῚ ΤΑΚΕΝ (νν. 1---7).-- ὨΞ ΕΒΟΕΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ ΓΠΑΝῸ ΤΗΑΤ 
ΗΑῸ ΒΕῈΝ ΟΙΨΕΝ ΒΥ ΜΟΒΕΒ ΤῸ ΤΗΒΕ ΤΎΟ ΤΈΪΒΕΒ ΑΝῸ ΔΑ 
ΗΛΙ ΟΝ ΤΗΕ ΟΤΗΕᾺΕ ΒΙ0Ε ΟΕ ΤΗΕ 9ΟΕΡΑΝ. 

γν. 1--Τ. ὙΥΠΘΩ Φοβῆμα μα στόν οἷ, 6 τϑοοῖνθα ἔγομι 
[μ6 Ἰωοχὰ ἃ σοτηπιδηά ἰο ρογίϊοῃ ουΐ ἔπ Ἰαπά οἡ {{||8 5146 οὗὨἨ {16 
“ογάδη διηοηρϑὶ [Π6 πἷπο {1068 δπὰα ἃ μα], δ ἐΠοΌΡὮἢ ταποῖ οὗ 
83{1}} σοπιδί θα ἴο 06 φοπαιογθα.---Ὗ. 1. ΤΠ γοσὰβ ὉῊΘΝ5 ΝΞ ΩΣ 

ἀδποῖθ {ΠῸ αἰ ἴυθηὶ βίαροϑβ οὗ στϑαῖυ δαναποθα ἃρῸ (866 ΤΩΥ͂ ΘΟΤ- 
ἸΩΘὨἴΑΤΥ Οἡ [Π6 ΒΟΟΙΒ οὗ Κίηρβ, ρ. 2) ; οοιρ. οἷ. ΧΣΙ. 1 ὙΏΘΓΕ 
1116 βδιηθ χρυ βϑῖ0Π8 ἃ 864, θη «οβπᾶ ἰβ Προπ {Π6 Ροϊηῖΐ 
οὗ ἀθδῖ, 88 ᾶῦϑ ποσα δρρ] θὰ ἴο {π6 ἤγβε δρρτσόδοὶ οὗ οἹ]α ἄρϑ. 
ΤῊ βἰτωρὶθ γϑᾶβοι), Ὁ ποίϊοϊπρ᾽ “ο8:88 δἀναποβθά ἀρ ἴῃ {ἢ]18 
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ΡΪαςθ, ττᾶϑ ὑπαῦ ἴξ σᾶνο Τσοδβίοη ἴο {Π6 Ἴσοτητηδηά οὗ αοἀ {παὶ 
6 βῃοιϊὰ ργοσθθὰ ἰὸ {Π6 ἀϊνίβίοη οὐὗὁἩ [π6 ἰαμιά. ἘΕὟΣ β'ποθ 
{ΠΟΓΘ 58{}}} τϑηηδι θα, πού Πβίαπαϊηρ [Π6 ἀοίδαί οὗἁἨ ἘΠ σίγτοη 6 
ΚΙΏΉΡΒ, ΙΏΔΠΥ ρᾶτίβ οὗ [Π6 ἰδη 4, Θβρϑοΐδ! }Υ οὐ {8Π6 θογάθυβ, ἐμαὶ 
ΘΓ ποῖ γοῖ ΟΠ] ΌΘΓΘΑ, «βῆ τηϊρ]ιῦ ἔθ] ἀοα ἃ] τ μον {16 
(π]6 δα αὐτῖνϑα ἴῸΣ [Π6 ρϑσίοσιηδησο οὗ {Π6 βθοοπᾷ μαζί οὗ 1118 
ἀαΐγ, [π6 ραγιοη οὗ [Π6 οσουσῃίτγ. ΤῊ Τωοχά, ἐΠΟΓΘΙΌΓΘ, Γᾶ 8 
᾿ΐτὰ οὗ ἢ18 ἄρθ, 88 [ΓΠΙΒ Πρ [16 τηοῦνο ἴῸΓ 1118 σοτηιδῃά ."---- 
ἘΔ ΩΥ. ἰο οσσμρν ἴέ; Σ᾽ πιθλἢ8 ἤθτα ο οαρίμγθ, ἴο σοὶ ἰπῖο 

ΟΠ ΘΒ ῬΟΥΨΘΙ, 85 ἴῃ Ποῖ. ᾿. 24, 81, ἄςο.---ΟὟ.. 2---Θ ἀγθ ἃ Ῥασθῃ- 
(μ6 818. ὉΠ ψ ΓΘ ᾿88 ὯῸ ΒΟΟΠΘΣ ΠηΘη[οηθα {116 ἔλοϊ {πὲ νΘΣῪ 
τ.00]} ἰαηα γοῖ Γαπηδῖη8 ἴο 06 σοπαποῖθα, [Π8ῃ 6 φγοσθθάβ ἴο 
Γοοκοη τἢδὲ ρ]8668 {Π|6ΓΘ ἃτΘ {πδ΄ πᾶν ποῖ Ὀθθη ἴακθη. ΑἰοΣ 
ΓΟ ἱπν. 2. νγθ πγυϑὲ ΒΙΡΡΙΥ͂ ἌΡΑ, ἤρομι ν. 1. Αἱ ἐδό 

οἷ γοΌΤΗ [ ΡΘΉ 66 οὗ ἐδλε Ῥλιιἰδιΐπθ8, οἴ. ὅσο! ἵν. 4.--υ ὩΓἽ 15. ποί 

ἔπ Ἰαπὰ οὗἹἉ 1μ6 Οἰὀβμιυγίίθβ ἴθ Ῥοδθα (ομδρ. χίϊ. ὅ, χῆϊ. 11, 18), 

δαΐ (πὸ {ὐἱῦθ τηϑθπιοπρα ἴῃ 1 ὅδαι. χχυ]. 8), ῃο οσσαρϊοα [6 
ἀοβοσὶ νοὶ δορασγαῖοβ Ερσυρῦ ἔσο Ῥδ]οβίπο, δπὰ ἀραϊηβῖ ὙΒΟΠῚ 
Πανὶ ά ἀπάογίοοι βονόγαὶ Ἔχρθαϊἴοπβ οπι ΖΙΚίαρ τὰ [86 Ἰαπά οὗ 
{π0 Ῥ1Π18[1}69.----Ὗ. 8. ΤΠ6 σψμοἷ]6 ἰδηα οὗ [μ6 ῬΆὮ]]1501η 68 δηὰ 
(οβῃυγῖῖοβ σθδοῆθα ἔγοῃ 1 Ποσ, ἢ] οἢ 18 θοΐοστο Εργρὶ, ἴο 186 
Ὀογάοτιβ οὗ ΕἸΚτοη Ὠουπνγαγα8 (ἑποίμδῖυθ). ΓῺ ὅ.6.) ὑπΠ6 ὈΪΔΟΚ 

ΤΟΙ, 8. ΨΘΠΟΥΑΙΥ͂ Βαρροδβοα ἰοὸ ὃ6 ἴη6 δε , ΜΒοΝ τναβ ο6]]6 4 
μέλας Ἔνοῃ Ὀγ ΟὙ 68 οἡ δοοουῃῖὶ οὗ [18 ἐγ] ἀηὰ 8] ΤΥ τναΐοσ 
(6.9. ϑενυῖΐιι8 αὰ ὙἸΓρῚ]. ΟδοΥρ. ἱν. 291); [ὉΓ {Π|8 Υἶνου 18. 80 ἀθβὶρ- 

1 Μαξεὶνι5 οὔβογνθβ ὮθΓΘ: “ "7 οβῆπα ῥσοθαῦϊγ ᾿Ββοιρδὶ ὑπαὶ 411 {86 
Οδπδδηϊίθβ γ ΓΘ ἴο ὈῈ οχίουτηϊπαίθα, Ὀθίοτο ἢ6 δου]Ἱὰ δηΐϊθῦ ὌΡΟῚ δ 
ψοτκ οὗ ἀϊν!αἰηρ ἐμ6 απὰ, Εον οἰδογνῖβ8ο, ἐβγουρὮ [Π6 ἀοραγίυτο οὗ 
006 ἰτῖθο δήϊον. δῃοί δου, 88 Βοὺὴ 88 {860 ἰδαγηῃηθα τ οἷ γ88 (ΟἿ Β[.ΑΓΘ, 
ἴο ἐμ ῬοΒβθββίοῃϑ δβδβὶ ρῃα ἴο ἴβϑση, δ6 τηῖρῃί ἤπά Πἰπ1861} αὖ ἰαδὺ πτϊδουΐ 
ἃ ϑυβιοϊοηῦ ΔΙΥγ. Απὰ ἤθη ἢ6 ἔδ!ς (Ππ6 ἱπῆγπι 168. οὗἨὨ Δρ6 οσοιηΐηρ; 
ὌΡΟπ δἶπι, δα γοῖ βανν ὑπαὶ Θχίθηβινθ γον ποθ δα 58{}}} ἰο Ὀ6 οοῃ- 
απογοᾶ, [86 Ῥϑυρ οχ το 8 το ἰγου]θα {Π6 ταϊπα οὗὨ {π18 μίουβ τηδη 
ἍΘΙΘ πὸ ἀουδὺ πυπιοσοῦβ δηᾶὰ βόσοσῦθ. ἊἋἀοά, ἱμογθίοσθ, δοσηθ8 (0 ἢΐ8 
ΤΟ] Ἰοΐ, ἀπ βοίβ δϊπ ἔγθθ ἔγοϊη 818 δησχίοιθθ Τοῦ, 881 16, σὺ βίο Κθη 
ἴῃ γϑᾶγθ, δηὰ ἔΠΘΓΘ ΓΘΙΠΔΪΏ ΤῊΒΠΥ ΘΏΘΙΩΪΘ6Β ἰο 6 βυράποα, Βαϊ {Π6γὰ 
18. ὯῸ Τοϑβοὴ ΜΕΥ (που 8Π 00] 8. ἀοΐδν [86 ραγ !οη οὗἉ {π6 ἰαπὰ Ὀαγομά (ἢ 
Ροτὶοὰ ἐπὶ νγᾶβ ἢγϑὺ ἤχϑα ὃν ΘΚ. ἃΙ ν}} οχίθυτηϊηϑίθ {86 γρϑί ἴῃ ἀὺθ 
ἔτθθ. Μοδῃίϊτηθ, 1 τυ 86]7 88}8}} σγθάυϊγο (μον βαῦνῖοθ ἔου ἔπ 6 ΡΌΓΡΟΒΘ 
οὗ οἰιδϑυϊθίηρ (86 στη] β] οἱ ΒΡ Ὶ]Π688 οΟὗἨἁ ΙΩΥ̓ ῬΘΟΡ] δῦοσ ἰδ γ ἀθρδγ- 
ἴυγο.᾽; 
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παίρα ἴῃ 18. ΧΧΙΙ. 8 δηά «[6Γ. ἰϊ. 18, ἃηἋἃ ΠΟΓΘΟΥΘΓ {Π|6 τῖνοῦ οὗ 
Ἐσγυρί, 1.6.) ἴπ6 ΝΊ]6, 18 πηϑπυοηθά ἴῃ θη. χν. 18 88 {Ππ6 βου θη 
Ῥουπάδυυ οὗ τς ᾿ἰαπά, σῃοἢ τνᾶ8 ἴο Ὀ6 σίνθῃ ἴο ἴδ6 βθρά οὗ 
ΑὈγϑπαπι. Βαξ {π6 ογδίοσι αὶ ομδγαςίοῦ οὗἁ [Π|6 ἰαϑὲ ραββαρθ ρῥγθ- 
νϑηΐϑ 118 Ὀοίηρσ δαἀποθρά ἱπ ονυϊάθησο (866 οἢδρ. 1. ὃ 864.) ΤῈ 
ΥΌγ86 βοίοσα τι8 ἤχϑϑ ἃ ζϑορυδρῃῖολὶ Ὀουπάδγυ ; ἴο ἀδέἔθστηΐηθ ἔΠ6 
ἸΘδηηρ᾽ οὗ ΜΘ ἢ γ6 τη δὲ τοίδν ἴο ΝΟΙΏΡΟΙΒ χχχῖν. 8ὃ--- ὃ δπά 
οβῆθα χν. 2---ὃ. Μοσϑονοσ, Μ͵ὸ τητιϑὲ Οὔβοῦνο (Πδΐ 1ὲ 18 ΟὨΪῪ 1η 
{π|0 ροθῦϊοαὶ ρᾶββαραβ δὲ τηθηςοηδα {Πδὶ ΓΤ ΘΙΠΟΥ 18 πβθα 88 

ἃ πδῖὴ6 Οὔ πο ΝΊ]6. [ἢ ῥΓΌΒ6 ἴΠ6 ἴθστη σορ! ΑΥῪ διαρίογοά δ ΣΦΙ 

(6 6η. χἱ!. 1, 8; Εχ. 1. 22, 11. 8, νἱῖϊ. 15, δς.), ον νον 6 Βπά 
ἴῃ (θη. χΥυ. 18, [6 σῖνοῦ οὗ Εργρί. Αραΐῃ ἰπ ἴμ6 ῬΟΟΚ οὗ 
ο8.}ι8 γ7χ πηθοῦ ΠῚ ΔΠΟΙΠΟΓ ΥἾΟΥ ἢ (ἢ6 ΒΔΙῺΘ ΠΆΠ6, ΘΙΠΟΓΙ, 
1015 ἴσὰρ {παι ἃ αἀἰβε! ποῦν ἔθγπὶ ἜΡΡΥΣ 18 ΔΡροῃάθα, Δηα 80 ἢθ θ 

1η6 πηι Κ'' ΠΟΥ 15 [Ὁ]ονγθα ὈῪ 1Π6 ΘΧΡΙΔὨδίοσΥ οἴαι δα, “Ξ ψνΒΙς ἢ 18 
δείοτο Εργρί.; ὯΒ δν» ἐπ ἰδὲ ὕγοπὲ οὗ, ψὮΘῸ υβρα 88 ἃ ρθο- 

βτδρ ςα] ἰθγη, βΈΠΘΙΘΙΪΥ ΠΊΘ8η8 ἰονγὧβ [Π6 θαϑὶ (οὗ, Ο'δθοηζι 
{Π|68. 1}. 1112,. 866 8αἾ580 οἰ. χχν. 8), δηα, {πουϑίοσο, ὈΥ ΠΟ ΠΊ68Π8 

ἔλνουβ [Π6 ΒΡ ροϑβι(ίοη ὑμδὺ ΓΤ ΠΟΓΘ πηθδη8 [86 Ν᾽]6. ΕῸΓΡ 

186 ΝΘ ἀοθ8 ποῖ ἢἤονν ἴο 1Π6 οϑβὶ οἵ Εργρί, Ὀὰΐ {χορ Ὦ {16 
Υ̓ΟΙῪ σοηΐΓο οὗἉ ἰΐ, ἀπὰ ὀνϑθῃ {π6 αἰ αϑῖδο γι, γγ}16}} ΒΟΠῚΘ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἴο Ρ6 ἱπίθπαθῇ, ἀοθ8 ποῖ σοηϑίαϊο, τοσιὶ (ἢ 6 101. 8] ροϊηΐ οἵ νῖον, 
16 οαβίθσῃι θουπάδευ οἵ Εὐργρῖ, 85 ἴΠ| ἰαπὰ οὗ (ὐοβῆθηῃ, νυν] ἢ 15 
αἰνναγ8 τοραγάρα 88 ρατί οὗ Εἰργρί, νγὰ8 βιυαὐραὰ ὁ [Π6 ϑαβίθγῃ 
5146 οὗἨ {Π18 ἄτη. 716 δίλου, ιολίος ἐδ δοΐογο (οα ἴΠ6 δαβὶ οἵ) 
Ἐψυρί, οδῃι ᾿πογθίοσθ 06 πὸ οἵ]ιθσ ἐμδῃ [86 ΟΥ̓ ὉΠ» (τ ἢ 18 

ἀοβοῦι θα 88 θοίηρ 186 βου ΒΘ τη Ῥοιπάσγυ οὐ σδηδαη ἰοναγὰβ 
Ἐργρί, ποῦ ΟὨΪΥ ἴῃ οἢδρ. χν. 4, 47, ἀπά Ναῃ. χχχῖν. ὅ, Ὀαΐ 4150 
ἴῃ 15. χχυὶ. 11; 1 Κἴηρβ νὴ]. θὅ ; δπὰ 2 ΟἾγ. νἱϊ. 8), [πὲ ἰ8, 
1Π6 Ὀγοοῖκ, πο ἢ ἤονβ ἱπίο (6 Εἰθὰ 588 πϑὰγ ἴο Εἰ ποοοσισα (6] 
ΑΥΒὮ) ; (οὗ, νυ. ΤΠ αμπιον Ῥα]. Ρ. δδ 80ᾳ(). [ἴπ 1 ΟἿν. χιῖϊ. ὅ {}}18 

1 Το Εδβίοση Ὀουπάδγυ οἵ ρυρὶ 18 αἰ ϑδογθηίν ἀθβουιθοὰ ὈΥ (86 
ἀτθοκβ απ Βοιηδῆβ. δ ΐην (ἢ. πδί. ν. 12) γθοκοῃβ (86 οουπίγυ Ὀ6- 
τουμά Ῥα]υβίαπιὶ 838 ραγὶ οἵ Ασδῦυῖϊδ; δηὰ δποϊθηΐ τγίογβ αὐΐον δίγαδο 
[χνῖϊ. 1) τϑϑεγίοι ἴθ πδῖὰθ Ερυρὲ ἴο 186 ἰσβοὶ οὐ Ἰδπὰ νγαϊδγϑὰ ὃν {86 
ΝΙ. Μοῦ τιοάδογῃ πυϊίογθ, δονόνοῦ, οχίοηα [᾽6 πϑπὶθ ἴο 4] {ῃθ 
οουπίτυ θούνοθη (86 νΔ]]ΘΥ οὗ [6 ΝἸ]Θ δηά ἴπ6 θα 38; (εἶ. Ζοξεη- 
πιο ΑἸΔΒΚ. 11. ν. 195. δὰ Ἡὲπεν ΕΥ̓. 1. ». 82). 
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18. Δο  }ΠΥ σ4]16ἃ 5ῃ1Πον οἵ Εργρί.--- ΤΌ ἐδ ἱοννϊίονυ οΓ νου 
ἰοισαγἦ8 {λὸ πονέδ. ξγοη, τἰὯ6 τηοδὲ που πο υὶγ οὐ τ[Π6 σΠϊ ΘΕ οἰ Ἐ168 
οὗ {π6 Ῥ]]1501Π 68, νγὰ8 σθοϊοηθα ἃ8 ραγί οἵ {Π6 ᾿πῃουϊδηςα οὗ [ῃ6 
{ῦ6 οὗ δυάδῇ (οἶιαρ. χν. 11, 45. Οἱ [16 βϑθοοῃά ἐϊν βίοη, 
Πονγον ον, ἰδ τνᾶ8 δϑϑίσηθα ἰὸ {παὶ οὗ 1)4η, (εδδρ. χίχ. 48). ΑΠἶοΥ 

{Π 6 ἀδαῖῃ οἵ «“οϑβίναδ [Ὁ ννᾶ8 σου! ΠΥ σοῃαασιοα Ὀγ Ψπάκδ}ν (ὑ πᾶσ. 
Ἰ. 18), Ὀὰϊ ἴ0 νγὰβ ποῖ 116]. ἰοῃσ; (εἶ υ. αμηιον, ῬΑ]. Ρ. 188). 
Τῆς Οποπιαϑέ. (8.:ν. ΑΟΟΔΓΌΠ) ρῥΐδοοα Ὁ Ὀοῦνθοη Αϑιαάοα δηά 
ὁ  διληῖα, “ {Παὺ 15 ἴο 854 Υ Οἢ [Π6 οαβὲ οὗ ἃ βίσαϊσῃξ 1ἰη6 ἀσᾶννῃ 

ὑυούννθθῃ {Π|686 ἔνγὸ ρ΄ Δο 68. Αἷ ρτγοβθηΐ 1ξ 18 σα] ΑΚΙΣ 5ἰς) 

ἃ ψΠ]Π] σα οὗἁ σΟΠΒ᾽ ἀογ Ὁ ]6 81Ζ8 ἴῃ ἃ υ͵αὶπ ἕο {π6 ποσί] οὔ {π6 δα γῪ 
ΘΌΓΤΑΙ, Ιου ΔΗΩΥ͂ ΨΟΙῪ Δποϊθηΐ στὰϊπ5 (οἴ, Ποδίπδοη ϊ. 21 
844.).--- Π6 ψγνἢ016 ΘΟ ΠΟῪ οὗ {Π|Δ ῬὮΠΠΒΌ 1 π65 ἀπα (ἀΘβυσο8. 18 
881: ἰο ἤάᾶνθ ὕθοῃ “ὁἍ οοιιπίδα ἰοὸ ἴθ (ὐδηδδηϊῖθ," 1.6. ἴο πᾶνθ 
Ὀδοοη Ἰοοκοὰ Ὁροπ 88 ρατὶ οὗ {Π6 Ἰαπά οὗ (ὐαπᾶδη, ἀπά αϊνϊἄδα 
διηοηρϑί ἴΠ6 ΠΙΠ6 δηὰ 8-8}} {γ1068. ΤΠ γθᾶβοη ψἢΥ {Π6 ἡ γ80]6 
ΠΟΠΙΣΥ ΟὗΤΠ6 Ῥἢ 50 π685 γὰ8 ἴο 06 σίνϑῃ ἀρ ἴο ἴΠ6 158Γγ86}1{68, 
πού Πβέδπάϊηρ ὑπαὶ {ΠῸῪ ἡγοῦ ἀοβοθηαρα ἔγοπι ΜΊΖγαϊ πη, δπὰ 
μοὶ ἴγοπι (ὑδῆδδῃ, νγὰ8 πὸ ἀοιιδί, 848  Ἴαδίι8, ΜἜιολαρίϊ8, ἀπα 1ο- 
ϑθη πὶ {67 ΒᾺΡΡΟΒ6, “πὲ ἰουηουΥ [Ππο856 ργονίηοθβ πδὰ Ὀδθη }ὴ 
{Π|6 Ῥοββθβϑίοῃ οὐ {π6 Οὐδπαδηϊθβ, γῃο ἢδα Ὀθθη [ΌΣΟΙ ΌΪΥ ὀχρο]]οά 
"γ 1π6 Ῥἢ] 8.1 π68, οἴ, οι. 1.. 28. ἘῸΣ ουθὴ ρσγοϑίθν οχρ]οὶῖ- 
Π688 ἴΠ6 ᾿ΠΠΑΡΙ Δη15 Οὗ 118 ἀἰβΈγοῦ ἀγα οα]]θά : “Ἅ( ἔνθ ῥγῖποθβ οὗ 
{π6ὸ Ῥ] ΠΝ πο, {π6 (ἀδζαῖ 8... .. ον ν΄ δηά {Πἰὸ 

Αν!68.᾽ Ὁ Ὁ 4 Π6 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ {Π||6 οὗ [ἢ Ρυηο68 οὗ ἴΠ6 Ρ]"- 

᾿Ι8{1}68, Ζαυάρἢ Ἴ". 8, χνὶ. ὅ 8346η.; 1 ϑαπι. ν. 8, 11, νὶ. 4, 

12, 16,18. Το τηοαπίηρ οὗ ἐπ ποιὰ 15 ποί ἐὔιρϑ Ρυΐὺ ργΐπορϑ ; 
[Ὁ 1 18. 1 Θ ΟΠ ΠΔΉρΘΔθ]6 πῇ ΟΡ (1 ϑαπι. χχῖχ. θ, σοπηραγρὰ 

ἰτἢ νν. 4 ἀπά 9). ΑἹ δ βαπια εἴπη ἴξ ἰβ ΔΡΡΙΙΘα ἴο ὑπ ρονεοῖ- 
ΠΟΙ οἔ(Ππ6 ἔνα οἢιοϑῦ οἰ 6165, 0 816 4Ϊ80 οδ] θὰ πχϑ.. 'π1 ̓ Βμήν 

ΧΡ, 80. ΑΥ ΔὴΥ ταῖθ 1 πδ8 ἴΠ6 πιδ.]0}}8] {1116 οἱ 16 ΡΓΪΠΟΘΒ8 
οὔ {πῸ ῬὮΠΙΒιἴΠ 685, δ ἃ τγαβ ΠΟΥ ἴΌΤΘ 80 [ὯΓ ἃ Ῥἢ]ΠἸ501πὸ Ἰγοσα, 88 
Μαδιιιδ σοπ]θοίαγοα, δηὰ Εἰσαϊά ((ἀ658ς6ἢ. 1. Ρ. 294) ἀπὰ Δογίλεαιι 
(οη Ψυάσ, 111. 8) τηοῦα ροϑβιεϊνοὶν αϊτιη. ΥἾ 6 οδπηοῖ, ᾿ιόνγαυουῦ, 
δορὶ {Ππ ορ᾿πίοη οὗ δ ιοαϊα, {πα 10 15 ἀοΥῖνοα ἔγοτῃ {6 58 Π|6 σοοῦ 
88 Ἢ» Ὑ ΠΙΟἢ 15 ἃ σοηϊγαοίίοη οὗ ϑαγγᾶῃ ; θαΐ ταί] ν γοργὰ 11 88 

οοπηθοΐθα νῖτη ἐπ Ηθρτονν ποτά Ὁ ἃχῖ5 χοῖδϑ, σὴ 1} [Π6 ἥσαγα- 

νο τηϑδηΐηρ ργίποορβ. ῊΪβ 18 βαρρογίοα Ὀγ τΠ6 ἀπαϊοργ οὗ {116 
σω» 

Αὐδθῖς ψορὰ ἴα αχὶβ, μοὶ α8, τ ἢϊο ἢ 18. αϑθα πιοίδῃουῖσα ]γ ἀθ 
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Υ]Ὸ ὈΥΪΠΟΙ͂ΡΟ, ΡΟρΡᾺΪ ἀυᾶϑ᾽ σαγάϊη ; δὰ δαορίοα Ὀγ “πϊολαοῖ 
(ϑαρρ!οπι. Ρ. 1809), α΄ ϑοηΐμα (Τ68. 11. 972) απὰ Ἐξ ίπον (Ἰ6χ. 
5.0.). ὍΤθο οἷο8. σαζα, Α48λαοά, ἀπὰ Οἰαἰΐ ἄτα βροκθϑη οὔ 'π {π6 
ΠΟῦΘΒ οη οἰ!δρ. χὶ. 22. ϑλζκαΐοη ννὰ8 σΘοπαπογοα ὈΥ «“πἀδἢ δῇθον 
116 ἀθαῖῃ οὗἁἨ «“οβῆιιδ, ἃ8 νγὰβ αἰδοὸ Εκτοὴ (Δ παρ, 1. 18); Ὀαϊ ἴὰ 18 

ποῦ τηθηϊοπθα διοηρ [6 οἱ[168 4] οὐοὰ ἴο ἴπὸ {το οἵὗἩ Ψυάδῇῃ 
(εαρ. χν). ὉΠ οἷῦν βίοοά ἀροπ [Π|6 οοδϑῖ, δρουΐ Πϊθθη π}1168 
ἴτοια (ἀ8Ζα, διὰ 520 5ἰϑδάϊα πὶ «ΘΓ αβαΐϊθπ)η. Αὖ ργββϑηΐ 10 ΟἾΪΥ 
ὁΟ.181818 οἵ [Π6 ΓΘΙΏΔ1ἢ8 ΟΥ̓ ΝΟΥῪ {ΠΟ Κ νυ 4118 πὰ Γυὰἢ8 οὗ [ΘΠ 068, 
{ποαῖσοβ ημἃ τηοπδβίοσίθα, δηὰ 5311} Ὀθασβ ἴ[Π6 πᾶῖπὸ οὗ «οζιίαη ; 
(οἔ υ. ᾿αμπιον Ῥα]. Ρ. 171 86ᾳ. δπὰ ᾿βοδίηϑοη, ἰι. 808 56η.) --- 
ΤΠο Αυϊέο8 ἅττα βαϊά ὃν δογίλθαι (2. άλοβεῃ. ρ. 142), Τϊιοαϊά 
((ἀἜβοῇ. 1. 288 5364.), ἀπά υ, 7 τισογῖθ (Ρ. 1563) ἴο ἢᾶνα ὈΘΘἢ 8016 
οὔ {Π6 ρου! πο8 οἵ Ῥα]θβϑίῖηθ, ν ῃὸ “ ἀνα] ἴπ ΓΠ οἷν νΠ Προ νη 
υηΐο (842 (θοι. 11. 28), θὰ  σγοσα βι] υσαῖοα πα ἀδβίγογθα ὈΥ 
1π6 ῬΒΙ]ΠΒΕΠ65 ψ}Ὸ πηϊρταϊθά ἔγομῃ Οδρηΐογ Βαΐ {116 ᾿πίθσθποθ 
σδπηοΐ ὑ6 ἄγαν ἔγοῃ ϑαΐ. 11. 28, ΠΟΓ οδῃ ἰδ ἴῃ ΔΠΥ ὙΑΥ ὑ6 

1 Δοοογάϊπρ ἰο σὶρ (ὁπ [8αἴδῇ ρΡ. 425, ἀπά ““ {Πγρϑβοβιομίο πὰ γ- 
1Βοϊορὶο ἀογῦ ἘΠ 1ϑἴο Ρ. 1 844.) π6 Αὐίϊθϑ παϊργαϊθα Ὀϑέογτο {86 ΡὨϊ- 
᾿1βύ1π68 ἤγοιῃ (8 οἱἵν οὐ ἀϊδβίγιοὺ οὔ Αννα, νι Ἀἰοὶι 18 βροΐκθῃ οὗ ἴὴ 2 Κίηρβ 
ΧΥΙΪΙ. 24, χν!. 84; 18. χχχυϊ. 18, ΤῊΪΒ ρΐδοθ ἢ ΒΌρΡρΟΒΘΘ (ὁ ᾶνθ 
Ὀθθῃ πρᾶν ἴπ0 Ῥαγβίδῃ σα], Ηθ 4180 τοραᾶγάβ (86 οἱἱυ ϑὴν (7088. 

χΧΥΠῚ, 28) ΠοΙ4 ὃγ ἰδ ἰγῖ 6 οὗὐ Βεπ͵δινίη, 48 πανὶπρ ἀογίνθα 18 πβπιὸ 
ἔγοιη βοιηθ οὗ ἴπΠ6 Αντο5 γῆοὸ ᾿ιδα σοπεϊπαθα ἴο ἄνν6}} ἑῆοτο. Βα {86 
Δγραμθηίθ, ὈΥ͂ Μοῦ Δ] σὶρ βαρρογίβ ἰῃ686 ορί πίομβ, δΓὸ 8 88 1}{|6 
ἸΙΚΟΙγΥ ἴο οοηνίποθ βοθοῦ- πάρα Θηαυ ΤΟ ΥΒ, 88 ἴδ ὨΥροί 6818 οὗ (88 
ΙΔ Ὑ οὗ (86 ΡΒ 5 ἴπ68 δηὰ ΡῈ ]δβρίδηϑ, τι ἰοἢ 6 ἔοαπάθ ἀροῃ ΟΥΘΥ 
ἀατίηρ ΠΥΡΟίΠΘΕΘΑ ἴῃ [ἢ6 βαπιθ “ {ΠὉρϑβοῃϊοίο,"--Εἰσαϊά, Θιὰλεῖϊητι 
(Κασῖν, {]πίϑγβ. Ρ. 98) ἀπά οὐδδγβ ΒΌρροβα τμδὺ ἴ86 Ῥἢ]1Βιΐη98 ἀϊά οί 
τηϊρταίθ ἰθζο Οὐμδδη Ὀθίοινα {16 (πιὸ οὗὨ Φοβδυα; δῃπὰ Ηεζίφ ποῖ ΟὨΪΥ 
ἀοίθηα 8 {1}18 Βα ρροβι(Ίοη, Ὀαϊ δηἀοανοῦγβ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ ἔαγί ΟΡ Ρδγ Ιου ΑΓΒ. 
Βαΐ [818 151 ἀἴγθοῖ ὀρροϑβϑι(οη ἰοὸ 1Π6 Ὠιἰδίογιοδὶ βίδίθιηθηίβ οὗ ἔπ ΟἹά 
Τοβίδιηθηϊ, ὙΠΙΟΒ δγπι (δὲ {πο γῸ ογο Ῥἢ1] 5.1 π68 ἴῃ ἀὐθυδῦ ἴπ (Π6 
ἄπ οὗ ΑὈγδῆδπι δηᾶ 9660 (ἀδη. χχ. δηὰ χχὶ. 22-- -ὃ4, χχνῖ. 1, 8, 
ἄς.). Δεωαϊά, τ 18 ὑγὰθ, θη ἀθανουγβ ἴο βοΐ δϑὶ4θ {Π6 ἴογσοθ οὗ (818. ΐ8- 
[οσῖοδὶ ον! άθποο, ὈΥ͂ δαγίπρ (( 666}. 1. Ρ. 289) {πὶ {μ6 Κίπρ οὗἩ ἀἰογϑγ, 
Αἰ πιοίθοῖι, 18 ποΐ οα]]οα (Π6 Κίπρ οἵ (86 ῬμΣ δύλποβ εἰπὸν ἰη ἄτη. χα. 
ΟΥΓ Χχίὶ. 22---84.. δηά (Πα οπαρίοτ χχνὶ., ἐπ γθ]οἢ ἢ6 18. 80 ο8}164 
ἴογ (86 ἔγβὺ {ἶπηθ, ἢ88 Ὀθθὴ γον θα ὈΥ 186 ᾿απὰ οὗ {π6 {μϊγὰ οὐ ἑουτίἢ 
Ὠἰβίογίδῃη. Βαυΐ ἴπ πιακίηρ' {}|18 ἀβϑογίίοι ἢ6 ονθυΐοοῖβ {Π6 ἔδοί, ὑπαὶ ἴῃ 
θη. χχὶ. 82, 84 1π6 Ἰαπὰ οὗ ΑὈΪ ΘΙ ΘΟ ἰ8 ο8|164 ἐΐς ἐαπά οὗ ἰλε Ῥλὲ- 
15! ἴπες, πα τῃπογοίογο {π6 Κἰηρ οὗἉὨ ἰῃδἱ Ἰαπα 18 οἰθαυν δπουρὴ ἀθβουθοά 
88 Κίηρ οὗ ἴπΠ6 ῬΠΠΙΒιϊη68. 6 πᾶν, πονθνϑν, ποὺ βρᾷοθ [Ὁ 8 ὁ01η- 
Ῥἰοίθ γοξαίδιίοη οὗ [18 ἢν μοί πο 818, ϑίμοα 1 νου] δοιηροὶ ὰ8 ἴο πίον τη10 
[86 Ὑ 016 φαθβίϊοη οὔ {16 ογἱρίη οὗ (Π6 Ῥοηϊδίθαο. 



ΟΠΑΡΤΕᾺΕ ΧΙΙΠΙ. 1---Ἰ. 828 

Βῇονη ΟἰἴΠ6Σ {πα {Π|ΡῸΥ γΘΓΘ ΔΌΣ ρΊΠ68, ΟΥΓἩ τὶ Αν θ8. τγᾶβ [ἢ 6 
ἀἰδβειποίδνα παῖπο οὗ ἴη6 Απακίηλ ἴῃ [6 ᾿απὰ οὗἨ [09 ἢ} 5.168, 

(85 Μεονιδραι τλαϊηϊαὶη8.) Οὐ [Π6 σομίγαγυ, ὑοῦ ἔσομαι (θη. χ. 19, 
ψ ΠΘγ [Π6 Ο ΔἸ Δ 1068 ΓΘ 8814 ἴο αν δχίθη θά βου γ 8 ἃ8 [ᾺΓ 
85 ἰο (ὑ8Ζβ, ἀπά «80 ἔγοπι [π6 ἔδοῦ ἐμαὶ βιοῆ οἵ 1Ππ6ῃὰ ἃ8 γΓοπιδὶ ηϑά 
οἰ ΠΟΥ ΠΘΑΣ, ΟΣ διηῃοηρβὲ {Π6 Ῥ 161 68, ΘΓ οχίογπιηδῖθα, δηά 
{Π6Ὶ σου ΣῪ σίνθη ἴο {Π6 ἰ5γ86 1068, 11 15 ον ἀθηΐ 6Ππ|2ῖ [η6 Ανῦο8 
ὙΘΓῸ Οὗ [Π6 58}}16 Γ(Θ 885 ἴΠπΠ6 (δ πᾶϑη168 (οὗ, Απγές τὼ Πιαοἰδαο᾿᾿ 8 
84 Ο'τιογιοο᾽ 8 ΔοΙΒο γι 1848, Η. 8. Ρ. 62---6 4). ΕῸΓ βίποθ ΤΠ6Ὺ 
ἀϊὰ ποῖ ϑηΐοῦ 616 Ἰαηα ἴον τπ6 Οὐδπμδαη 68, 85 (ῃ6 Ῥ1]1801η65 αἰ, 
[86 ΟΠΪΥ τϑϑβοη ἴον {{π6ϊτ ἜχτουΠλ  πδίϊοη τη αϑὲ ἤν Ὀθοη ἰῃδῇ {ΠΟῪ 
ὍΘΙ ἃ ὈγάΠΟἢ οὗἨ [Π6 (ὐΔΠΔΔΠ 18}. Γ866.--- Ὗ. 4. ἡ.) ἸΟΒ ἰο- 

ισαγ8 {λι6 δοιιίδ, ἐλ τολοίο ἰαπα οὐ ἐδ᾿ὰ (απααπῖίε8. Ἰὲθ σταηξ [86 
ΠΟΥΤΘΟίΠ688 Οὗ [Π6 Μαβογοῖὶς ἰοχί, νγο πχυδῦ Θχρ] δίῃ {Π686 ΟΓά8 ἃ8 
᾿παϊοδίηρσ [Π6 βου Ποῦ Ὀουπάδιγ οὗ Ολπδδπῃ, 848 Δαβίδ ἀπά 
Πἰοβοπηι ον αν ἄοπθ, ν]ο γοΐοσ πο ἴο {Π6 ροβββββίοῃβ οὗ 
Κιίῃρ Ατδὰ δηὰ ἴπ6 βυγγοιϊηρ ρυηοθ8, 80 τεϊσηθα ἴη {Π6 
ΒΟ ΠΟΥ ρατί οὗ Ψ πάδοᾶ, αἰοησ ὑπῸ ἀο6βογίβ οἵ αᾶγαῃ, ὅϊη, δά θῇ, 
ἄς. ον ἴδὰὺ Βαττηοηῖζοβ τ (η6 δοοουηΐ ρσίνοη ἰῃ Ναπι. 
χχί. 1. Απά δ᾽ ἐπουρῇ «“οϑῃιι, δοσογάϊπρ ἴο {Π| βιαίθιαθηΐ τη δά6 ἴῃ 
ΟΠ αρ. χ. 41, δα 5ιη θη “΄ 411 {πᾶ τορίοη οτλ δ θ8}}- ΔΓ ΘᾺ 
νη αηΐο (1428,᾽ γεῖ Βα δά ΟὨΪγΥ 80 ἴδ βιιθά αθὰ {Π|0 ΠΟΙ Δ η[8, 
88 ἴο 8 4016 ἴο γᾶνϑιβθ {Π|6 ΘΟ ΠἰΓΥ 88 ΘΟΠΑΈΘΙῸΓΣ ΔΠ6 ργδυθηῖ 
{861 τι κῃ ρ ΔῺΥ αἰξοιηρίβ ἴο ΕΠ οΓ ἔμ ἀἰδισι δαϊτίοη οὐ [Π6 ἸΔ Πα. 
Ἡόν ον οΣ {Π|6Γ6 8γῸ βθνογαὶ Οὐ] ΘΟ ἸΟἢ 8 ἴο {118 Ἔχ ρ᾽ απαίίοη. ἴῃ 116 
δὲ ρας, [πὸ ἰθγγοῦυ οὗ Κίησ Αγαάή 8 ἀθβουι θά ἴῃ Ν πὶ. χχὶ. 1 
88 Ὀοίηρ οἡ {π8 5) οὗ (δῃδαη, δπά {1118 νγνοσὰ 18. σΟηΒίδ ΠΥ 

αϑοα ἴῃ “οβι δ ὙΠ ΘΏΘΥΟΣ [Π6 8816 γϑρίοῃ 18 Βρόϑη οὗ (οἷ. οΒδρ. 

} ΤῊ [0] ον ηρ᾽ 18 {Π6 οοττοοὶ ἰσαπβἰδίίοη οὗ {18 ρᾷϑ8δρῈ : “ Απὰ (Π6 
(ΟΥΤΊΟΥΥ οὗ [86 ( δπδαπίΐθθ ν88 (αχίθη 64) ἔγοτῃ δ᾽ ἀοη ἰη (ἢ ἀϊγροίοη 
ἰονγαγὰβ (αασαρ 88 ἴδ ἃ8 ἀ8Ζα, (84) ἱπ {π6 ἀϊγϑοίίοη ἰονναγὰβ ϑοάοπ,, 
Αομιοστθδ, Αἀδτηα δηὰ Ζουοῖπὶ 88 ἔᾺΓ 88 1.,6βοῖ δ," 1.6., δ βίχοϊο θα ἔγομη 
186 Ῥμοοπίοϊδῃ οοδϑὲὶ 88 ἴᾺΓ δ8 αδζα ἰονναγὰβ {86 βουϊῃ-τνϑβί δπὰ ἰὸ 
1,ββοδδ ἰονναῦβ [Π6 βου ἢ -οδϑῖ, [1,6βοῆδ νγ88 ΒΟ ΘΟ ΒΟΓΘ ἰὼ [ἢ 6 ποὶρῆ- 
βουγβοοά οὗ (86 Πεοδά ὅθαβ. Ζιμοὴ 1ἴβ ττοὴρ ἴῃ Βαρροβίῃρ {μδὺ "γῶν ἢ 

18 Θαυἱναϊοηΐ ἰ0 ἼΞ 9.5). ἼὉ". ΤῊΘ ἀΔΥ 88 ῥϑββϑᾶ (Ὁ δβϑαπιίηρ' βιιοὴ 

ΘΠ ρ868 ΔΒ 1ῃ686θ. Ενϑῃ πιοτὸ ἱποούτθοῦ 18 ἔΠ6 δδββουίζοῃ πηδθ Ὁν μσίζ 
(αὐ βαρτὰ Ρ. 57) ὑμιδὺ "Ἢ ἸΏΘΔΠΒ 8 7 αδ, δπὰ ροϊηῖβ ουἱν {π6 ἰ6Γ- 

ἸοἰμυΒ δὰ ἀαθη. ((ὈΤΙΡΑΓΘ ΤΥ ΟΟΙΙΠπΙΘΠ ΑΥ οη Κίηρδ ῥ. 184). 
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ΧΥ. 21 844. τι} χ. 40 ἀπά χί. 16). ἸΤ» οη ὯΠ6 οἴδιογ μαηά, 

18 ΔΡΡΠΘα ἰο ἃ ἀϊδίτιοι ἴο ἴπ6 βου οὗ (86 ἐουτϊζουυ οὗ [Π6 ῬΆὮ1]115- 
{1π68. Ὑοὐ {παΐ ρατί οὗἉ [86 ΘΟ ΠΕΓΥ οἢ ἴπ6 βουῖῇ οὗ (ἀᾶΖᾷ, νυ ΐο 
νγ88 511}} 1 Π δ ϊοα Ὁ Οὐαμδαπὶῖζθθ, οδῃ ΠΑΤΟΪΥ ἤᾶνθ Ὀδθῃ σα] θά 
ἐλ ιυλοῖο ἰαπά οὔ ἐΐο (απααπῖίε8. ΤῆΉθη, δοοοπαίψ, ἴῃ 1Π6 ῥῬγϑβοηΐξ 
Ῥᾶβϑᾶρα ὑΠ6γ6 18 ποῦ ἃ βἰπρ]θ αἰβιγιοῖ, πιθηἰοη θα 88 γοῖ ἴο Ὀ6 οοη- 
4ιδγοά, οὗὨ ψῃ οι [Π6 σοηαποβὺ μ84 Ὀθθη πηθημοποα υδίοσθ. Ηδθποθ 
ΒΠ66 “Ψοβιπ8 15 δἰγοδαγν 881 ἴο ἤδυθ βιιϊτθη δηα ἰάθη [η6 ψ]οἷθ 
οὗ 1π6 βου ποῦπ ρα οἵ (ὐδμδδηῃ ἔγοα δά -Ῥασηθα, ΠΟ ἢ 
18 5{1}} τλοσθ ἴὸ {Π|6 βου ἢ τῃΠ8η Ατδᾶ δπὰ Ζορμδί (ΗΠ ογπι8), 88 
ᾺΥ 88 ἰὸ ἀαΖᾶ (εἶιδρ. χ. 40 864. ἀπά χίὶ, Ι6---22), 11 οδῃηποῦ ὃ6 {116 
ΒΔΠ]6 ΤΟΡΊΟΠ ΟΥἩ ΘΛΘῺ [{|8 στοαίοῦ ρατὺ οὗἉ [Ὁ {πᾶὶ 18 ὮΘΓΘ 8814 ἴο 
6 ἀποοηηαθγθα. Τηδ ἔαος {πᾶὶ {π᾿ ἀϊβίγιοῖθ δῃα ἰοῦ 8, ὙΥΠΙοΪὶ 
Ψοβῆυα μαά ραϑ86α {πγοῦρἢ 80 νἱοϊου  ουβ! Υ ἃ πα ονθῃ ἰϑίκθῃ ρο8- 
86 88106 οὗ, ψοσα ποῖ αἰΐ Π6]α ἴῸΓ ΔΠΥ͂ Ἰοπρτῃ οὗ {1π|6, ἀ068 ποῖ δῇἶοοϊ 
{Π6 ῥγοβθηῦ αυρϑίίοη. Εν 1 {πὸ δαῖμον πὰ ἰηϊοπάθα ἴο ρῖνο ἃ 
1181 οἵ αἰΐ ἐδι686 Ρ]Δ 668, ΤΏΔΠῪ ΟἾΠΟΓ αἰδίγϊοῖβ βου ἃ μανα θθθῃ ᾿η- 
οΪαάςά. Υο Βᾶνθ πὸ οὔϊιϑὺ σουγδβα ὀρθῇ, {βου οσθ, ἐῃδη ἴο ρῖνθ 
ὉΡ ὑπΠ6 Μαβογοίίς ἀύτδηροιηθηΐὶ οὐ [Π6 νϑῦβθβ, δηα ἴο ἔθ ον {Π6 
δχϑηρῖο οὔ 6 7. Χ Α., γιίσαξε, απιὰ ϑυνίαο, ἀμ σοπηθοῦ ΟΠ 

λ 21. ὈΣΣΙ ἴῃ Υ-. ὃ, (45 ὦ. 12. Μιο)ιαοῖλβ ἀπιὰ 7)όν 867 πᾶν ΔΙγοδαῦ 

ἄἀοῃθ.) Γι ΜΠ} Π θη Τοδα, απά 1716 Αυἱι68 ἐοισαγ8 ἐδ βοιιίδ,, 1.6.) 0 1116 
δου ἢ οἵ Ῥ}Π1514.}1} ὙΠ115ὲ ἐπ6 Αντῖθβ, δοοογάϊησ το Ὠοαΐ. 11. 28, 
δα Ὀδθϑὴ ἀγίνθη ουὖὐ οὔ {116 ἐουυ] οΥ165, ἡ ΠΙσἢ {π6 Ῥ]ΠΙΒΕΠ 65 ἴοοΚ 
Ῥοββθβϑϑίοῃ οὗ ἃ8 [ΔΓ δ8 (ὐὅδΖᾶ; {Π6 ὺ 8θθηὶ ἴο ἤᾶνθ (δῖζθῃ ὑρ ἃ 
ΒΓ ΡΟΒΙ ΟΠ ἴῃ {ἢ6 βοιίμογη αἰδίσιοῖ ἤοννθοη (ὑαΖὰ ἀπα {Π6 
ἀαβοιῖ οὗ 5ῆυγ, δπὰ ἴο πάνθ γϑδοπμοά ἰο ἴπ ἴτοηίῖοσ οὔ Ερσγρί 
ΠΟᾺΙ ΒΠΙΠΟΟΟΪπτα ; ΠΘ6ΤΘ πο γ οσοπεπαρα 611} {Π6 {|π|6 οὗ ὁ ο8ῆπδ. 

-- 5 ἸΔΧΧΡΙ (( 4}} {Π6 απ, ἄ 6.., ὅῃιὰ «80 ΓΤΑΜ ἢ (λίβαγδ ἢ), 

τησϑὲ Ὀ6 Ἰοἰποά ἰο {Π6 {0]οννῖπρ τνογάβ, τουτὶ ὗν ΔΑἰδοῦ 

ἀοβουϊ θη [116 5ου }}-νοβίοσῃ αἰβίσοῦ, [Π6 ΠΙβύοσιῃ ρᾶ85608 ἰο {Π6 
σοδϑῦ οἡ ἴπΠ6 πογίῃενοδί, ὅ8ὅ 0 ἴδε {[πη6 1βγαθ  ο5 μδὰ ἢοΐ γοῖ 
δσχίοπαθὰ {Ποὶγ σοῃααθβίβ, δηἀ ἘΠΘγοοσα “16 τυ }0]6 ἰαπὰ οὗ {Π6 

Οὐαπαδηϊίθβ ἀπὰ {π6 οᾶνα οὔ {Ππ|ὸ Θ᾽ ἀοηἾΔ Π8᾽ 6 γ ποῦ γοῖ ἴδκθη. 

1 Ἡαυενηϊοϊξ αἰδο (Ε1Ώ]. 11. 1, Ρ. 19) μδ8 ἀοέδπάρα {118 σβδηρθ 88 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ, δηα ΘΟΟΥΓΘΟΟΪ ΟὔΒοτΥ 8 (Πα ἸΩ 8 ΟΥ̓ ἀΘΉΟΥ ἱπ ἀπ. 6818 

[ο ΓΔΕ ΤΥ. 
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Μοαγαΐι, 18. ποῖ ἴο 06 ἰδ κθὴ 88 ἃ ῬΓΌΡΘΙ ΠΆΠ16, ἃ8 ἰξ [85 θθθῃ ὉΥ 
Ζόγοπιθ. ΤΠ Ολαϊάοο, ϑυγίαο, ἀτιὰ Αγαδῖο, ἤᾶνθ σΟΥΓΘΟΙΪΥ ἐγ ἢ8- 
Ἰαϊθὰ ᾿ὰ σαῦθΘ. [Ὁ ῥγΟΌΔΌΪΥ τοϑίουβ ἰο [086 βᾶπ6 οᾶγθ 88 ἴΠ8΄ 
ΟΥ̓ ΒΔ 6 γ8 ἰογ θα, τ ηϊο ἰ8 ἀοβου θοὰ Ὀγ Ἡ εἰλ. Τυγίμ8 (βίον. 
Ηΐἴογοβ. 110. ΧΙΧ. 6. 11) 88 πηπηϊοϊρίατη ἀποάἀάδπι ποδβίγιιπι ἴῃ 
ΤΟΥΤῚ ΟΥΙΟ Θιἀομθηβὶ β᾽{π|π|,) Ξρ6  ππόδτὰ νἱ 6] σοῦ ἸΠΟΧριρη ΔΌΣ] Θ τα, 
αυὰδθ νυἱρὸ αἰοϊαΣ σαυοα αἀὁ Ἴντο, (εἴ. ᾿ἰοϑδοιην ον ΑἸΔῊ. 11. 1 
Ῥ. 89 86ᾳ. ἀπά θ6, ἀπά ἐἰοδίπϑοπ 111. 415). Αρλοῖ (Αφακα) 
Ὀοϊοηροα ἴο τπ6 {πἴρ6 οὗ Αβἴϑῖ, 866 οὔδρ. χίχ. 80.-- - ΤΏ Γ 15 
8016 ΟὈΒΟΌΓΣΙΥ ἰπ πὸ γογ 8.  Ὠ]Οἢ [Ὁ]]ονν, “ὁ ἐδ6 δογάδν ο΄ ἐδ 
Απιογνῖ8. ΜΜαδίμϑ ΒΌΡΡΟΒΟΒ {Π6πὶ ἰοὸ τϑίϑυ ἴο “ἐ{Π6 σοΟυΠΙΓΥ 
ὑυούνθοι ΑΡδοϊκς ἀπα ταί ρατὶ οὗ Μουπί Ἡθγηομ ὙΠΟ οΥοῦ- 
ἸΙοοκβ Ῥαῆθὰβ δηῃὰ 186 ϑβουγοθβ οὔ {π6 “ογάδη, Ὀδθοδῦβδθ (86 
Αἰηοσίαβ οὗ {Π|᾿| Κιῃράομηβ οὗ Ορ ἀπά :ΐῇομῃ βθθῖῃ ἴὸ αν 6Χ- 
ἰθηἀοα 88 ἌΓ 88 1818, Δα γγὸ θᾶυῃ α͵80, ἴγοτῃ «πάρ. 1. 81----88, 
[πᾶ ποῖ ῖΠοΣ [Π6 ΑΒ οσ 68 ΠΟΥ ἢπ6 ΝΑρΡΠ ἢ 411068 νγ ΓΘ 406 ἴο ἀσῖγα 
ουξ {Π6 ᾿πΒ Δ Ι δηΐ8 οὗ ὑπαὶ ἔγαοὶ οἵ ἰαπά. ἈοἼογάϊηρ ἴο [18 
Ἰπίογργϑοίαιοη ὑπ δαΐῃοῦ ἢγϑὺ ρσῖνοβ ἴΠ6 αἰγθοίίοη ἰονναγὰβ. {89 
ΠΟΙ -οαβὲ ΠΩ {Π6 868 οοαβὺ ἰο Αρ]ιδκ, ἔπθπ ἐπα ἑονναγὰβ [86 
δου ἤοπὶ ΑΡ]ῈΚ. ΤΠ8 18 ποῖ ὑ σῪ ργοῦαῦϊθ. ΟἾΠ6Υ8, 6.9.» 
Μιολαοίλδ ἀρὰ 7)ογό8θ᾽, παουβίαπα 10 88 πιθδηϊηρ, “ ἴο {πΠ6 Ἰαπά 
ὙΥΠΙΟἢ νγὰ8 ΟσΙΔΘΥΪΥ ᾿ημαρὶτοα ὈΥ Αππογῖῖθβ, ἀπα δεϊοηρθοά το Ορ, 
Κιηρ οὗ Βαβῆδη." [Ἃἢ {18 οδβ6, 88 Ζοδοηηιὶ θη ΟΌΒΟΓν 68, “ ἴο 1Π9 
θογάθυβ οὗ 186 Αὐτοῦ 65) ψουἹά σίνγθ δηοῦθοσ ἰθγτηϊηι8 δὰ 4016Π|, 
ΠΑΠΊΘΪΥ, ἴῃ 8 ΘΑΒ(ΟΙΪΥ αἰγεοϊίοη, δηθὰ ὑπ5 ἀ6βοσῖθθ ὕπο Ὀχθδαίῃ 
Οὗ [Π6 ἀποοπααογθα αἰβίσιοῖ. 1 618 ΤΠΟΣΘ 18 ΠΟΓΘ Ρ] 4 51 1110γΥ.---- 
Υ. δ. Απά αἰϊ ἐδ Ἰαπὰ οΥ {16 τ δίϊί68, ἀπά αἰΐ 1,οδαποη ἰοισαγά ἐδδ 
βμηγιϑῖπο, 85. ἴσου (ἀθρ4] (Βγ0 1.5). Οτν δυΐθοῦ αἰντ 468 (Π6 ρ]αοο8 
ὙγὮ1Οἷ. ΓΘ ποῦ γοῖ βιθάαρά πο {Πγθ6 αἰἸβεγιοίβ : 1, (16 8οιῖ}, [86 
γγΠ016 οουηίγΥ οὗ (π6 Ῥ]] 1501 68 δη ἃ (ΘΒ γῖ[65 (νυ. 2 δηὰ 8); 2, 

[Π6 ποτ, [6 Οὐδῃδδηῖεβ οὐ ἐπα ῬΠοθηϊοΐδη οοδϑὲ 88 [ἌΣ 88 Αρβοῖκ 
Δα 1η6 ΘΟΙΠΕΓΥ οὗ Π6 Απιοῦῖῖθ8 ἐοννιὰβ {Ππ6 δαϑί (νυ. 4); δῃὰ 

ΕἾΤ [818 οοἰοργαίοα οανο 18 ποί {80 βροὶ 4]]υἀΔοα ἰο, ποίμϊηρ, σοτγίδϊῃ 
ΟΔΠ ἈῸ ϑοθγίδϊ ποά τι τοραγὰ ἰο 1, ΤΒδ ορίπίοπ δχργοββεά ὈγῪ 
Οἰδγίουϑ 18 ἸΩΡΥΟΌΔΌ]6, ΥἱΖ.) “1παὶ {η6 πιουπίδϊη ἀϊδίγιοι οὐὗὁἨ ἘΡΡΘΓ 
(141}1166 18 ἱηίθη 64, ᾿η τ ΜΙ ΟὮ ὑπ γΘ ῬΟΓΘ ΠΌΙΉΘΓΟΙΒ ον 68, ΠΟΤ {ΠΊΘΥ6Β 
σΟΠΟΘΑΙθα {ποπίβοῖνοθ, δηἃ Οὐ ῦ ῬΘΥΒΟῚΒ ἴῃ {ἰπ|6 οὗ νγᾶγ. υοϑβορλιδ 
ΒΡΘΆΚΒ οὗἉ {Π6πὶ ΒουθγᾺ] {{π|68.᾽᾽ ΤῊ τοπαογίηρ οὗ Μασίμϑ, “’ [Π6 πιοδάουβ 
οὔ (86 Βιάδοπίδηβ,"" 18. ααϊΐθ ἱπαάπι 8816. 
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8, 51}}} ἔδσίμοσς ἰοναγάβ [πΠ6 πογίδ, {πΠ6 ἰδπά οὗ {Π᾿ ΟἹ] Σ 165. 48 
611] δ8. 1ῃ6 τ Πο6 οὗ 1ϑθδηοη ἔγομι Βαδὶσδὰ δἱ {πὸ ἔοοϊ οὗ ἐπ 
᾿Ἡδστηοη ἴο {86 ἰογτιίοσΥ οὗ Η διηδί] (νυ. ὅ). 71 ΟἸἰδίἑἐοε : (6 ἴη- 

ΒΑΡ Δ Π|8 οὗ ἕν ἡἴας; ὮΝ ν ,..:6..) Βγδίοδοπ πο Μοαϊ ογγαηθδη; 

866 ΣΩΥ͂ ΘΟἸΙ]ΘΠΐαγν οἡ 1 Κίηρϑ ν. 82. ΕΣ Μααϊίσα( 866 Ἑ“Πᾶρ. 
ΧΙ. 17. ΓῸΠ Νο τν ἰο ἐδὸ οπίγαγιοθ ἱπίο Πᾳαπιαίῇ : 80 ἴπαϊ 

Ηδιπδίὶ ἐθοΐξ ἐμ 6 Ἐπιφάνεια οὗ {πιὸ τος 8 οὐ ἔμ Οτοιΐεβ, ἀϊὰ 
ποῖ ἔοστη ραχύ οὗἉ {πὸ ἰδπὰ ψνῃὶς ἢ ἢδά ἴο Ὀ6 Θοῃααθγθα (866 ΤΥ 
ΘΟΙΠΠΠΘΗΔΤΎῪ ΟΝ Κίηρβ ᾿. 184.) 

Υ. ὁ. ὝΠΤΙΠ αν Ὁ, 41} 186 ἱπηδθιταηῖβ οὗ ἴπ6 τπηουηίδὶπ 

(Πμεθαποῃ), ἱ ΙΒ δααϊναϊοης ἴο ἘΡΩΝ ΚΡ αἴΐ ἐλ6 δἰαοπῖαπδ. Τῆθ 

Ὁ Τὺ: ΤΌΘ Ὠοΐ ΤΠΘΓΕΪΥ [6 ἸΠΒ δἰ ἐδ ηῖ8 οὐ 514οπ, θαϊ ἴπ6 ΤΡδοο- 

πϊσιαπδ ΘΘΠΘΓΆΙΥ, τ᾽ 0, Δοσογ!ηρ ἴο ἀποίθηΐξ ουϑίομι, ἡ γα Τα] θά 

,Θιαοπίατι8 ἴγοτῃ {Π6 οἵ στ θποα ΤΠ 6 Υ Πδά βρτγιηρ, 85 ἴῃ «παρ΄ ἢ]. 
8, χνῆ!. 7, ἀπὰ Ὦγ Ποιπον (οἴ, Οὐδδοπΐμβ οτι 188ϊδ} ἱ. Ρ. 724 866.) -- 
ΕῸΥ Μ|Ίθγορ οὐ ἢ-τηδἴπι, 866 ομδρ. χὶ. 8, 411 {Π|686 Οὐδ Δα Π 168 ν}}}} [Π 68 
Ι,ογὰ ἀγῖνα οαἱ Ὀοίοτα 18γ86] ἔγοιῃ {Π|6 1. ροββαϑβίοῃβ. Τὴ ψογά8, 

ογιἷν ρονζϊοη ἐξ ουἱὲ ὃν ἰοὲ ἰο ]18γαοὶ αϑ απ ᾿πλογίατιοό, ᾶτ6 οΤοηπθοῖορά 
ἢ (Π6 6πα οὖν. 1. ὙῊΘ ᾿πτουτηθάϊαίθ γ υ868 ἔΌΓΙη ἃ ρδγΘΠ 6818, 
σοΙηΠΘ ΠΟ ρ ἢ ἢ ν. 2 δη ἰοιτηϊηδίπρ ἐπ6 οδιδο ἱπιπιθαϊδίθὶ νυ 
Ργθοραϊΐηρ [ἢ9 ῥγθϑοηί. Ηδηοθ {Ππ τηαῖπ 8θηΐθποθ σϑα8 {Π 88: 
“ΤΉ οΓΘ τοδὶ 6 1}} γοὺῦ ΘΓ τη ιοἢ Ἰαηα ἴο Ὀ6 ροββθβϑβθὰ 
οὐ͵γ ἀἰνί46 ποῦ ἰδ ΟΥ̓ ἰού (οι τΠ6 Ρατὶ οὔ 1π6 ἰαπά οὗ Οαπελν, 
ὙΠΐΟΝ. ἰδ σοπαυογοθά, δπά {παῖ συ] ἢ 18 ἈΠΟΟΠα 6164), πηΐο (ἢ6 
1βγδθ] 168 [ῸΣ Ὧἃπ ἴῃ μου 8 Π06.᾽ ΓΡΕΤῚ σΔάοΓ ἔλς δϑῖῃ, ἱ.6.5) ΒΒ) σὮ 

10 Ὀγ ἰο. ΤῊΪ8 τηϑδηϊησ ΠΙΔΥ ὅδ οχρίδιπϑα ἔγουι [8 ῬὮγαβα 
ν ἴσγ}} ΠῈΣ ἴο σα156 ἔπ ἰοΐ ἴο [Ἀ]}, ἴο {γον {{π|6 ἰοῦ ἴο ἃ ῥϑύβοῃ, 

ἴΠ6Π 10 ἀνγαγὰ ἃ {Βπρ' ἴο 8ηΥ͂ ὁη6 ὉΥ ἰοΐ (18. χχχῖν. 17). ὙΠοη 
ἀρϑῖῃ ἰδ 15 πι864 ἴῃ {Π6 βᾶπι6 86η88 ψίποὰὶ στ). Ποτο ἀπ οἤδρ. 

ΧΧΙΣ, 4; ἘσΖοκ. χὶν!. 2992 : ἀπά δνϑῇ σπου 6 Παῖῖνα ἴῃ ΕΖοκ. 

χῖν. 1; ἀπ 58. ἰχχνῖ!. δ8ὅ.--- ΤΠ τνοσάβ, “(881 ἢανθ οοῃτηδηαοα 
1Π66,᾽ τοίϑυ ἴο οδρ. 1. θ.--Υ, 7. ΑἸΙΒοῦρὶι την ρϑιῖβ οὗ 6 
Ιδπά, ψνἰςἢ δα ὈΘοη ρῥσγομ!86α ἴο 8.86] [ὉΣ δὴ ᾿πῃθυ ἴδῃς 6, γγ6 γΘ 

Β|1}} πποοπαπογθά δηά ἴῃ ροβϑθϑϑίοη οὐ [6 Οδηδδηϊθ8, γοῦ Φοϑβϑῃια 
νν88 (0 ρμογίοῃ οαΐ {16 ψν]ιοΪῈ ἰαηα διμοηρ {πΠ6 πἰπθ ὑγῖῦθ8 δπὰ ἃ 
4}, ὙΤ8 ννὰ8 ποῖ ἴο Ὀ6 ἄοῃθ, ἃ8 Ζαδῖιιδ ἀπὰ ἤἰοδβοπηνα 67 58, 
“ον {Π6. ργροβα οὗ Κϑορίῃρ αἰϊνθ ἃ σοῃδίδηϊξ ἤδπιο οἵ μαίγοα 
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Ὀοίνθθη (16 βγαθ 68 δηὰ {Ππ θαγθαγίΔη8, δπα {Π}8 ργουθη ηρ' 
116 στον οὗ ἱπ)αγίοιιβ ἔτ άβη108 δηα ᾿ηίθγοουγβθ θαύνθθῃ 
το." Εον θνϑη 1 116 ἀἰβροβιύίοη οἵ τρθ 6 τϑ ν βυοὶ ἐμαὶ 
“ ΥΏΘη ὍΠΟΥ 866 ΟἴΘΥΒ. 1Π ροββθβϑίοῃ οὗ δηὴγ [πίησ, νοι ΤΠΟΥῪ 
ΠΟΙ ΒΊΟΣ {Π6 1γ8, (Π6 ΟὨΪΥ (Πΐηρσ {πᾶ ο4}) ΡΔΟΙΕΎ {Ποπὶ 18 ἴο [8 Κθ 11 
ἔγομλ {6 πὰ δπα σοῦ ἰδ ἰηΐο {Π6γ οὐ μδη 68 ; γοῖ 1Π6 ὈΙΌ]1οαὶ 
πιδη οβίδιϊοηβ οἵ (ἀοὰ πϑνὸῦ ὀχ! ἢἰπὶ 88 τηδκίησ [Π6 56]88}- 
Π685 οὗ τῇϑῃ δὴ ᾿πἀποριηθηΐ ἴο ουοάϊθησθ [0 85 ΟΠ Π] Δ ἀτη θη 8. 
ΤΊ ραυετοη οὗ [86 γνῃο]θ. Ἰαπα 15 ἴο Ρ6 τοραγάβα, οὔ ἴΠ6 Ο6 
᾿)δηἋ, ἃ8 ἃ ρἰθάσο, {παὶ {6 Ἰμοτὰ νου] σογίδ! ΠΥ ρογίοστῃ ἢ 18 
ΡΓΟΙηΪδ6, ἃπὰ αἀγῖνα οὐ ἃπὰ ἀθβίσου π6 Οδηδαηϊθβ ψνῆο γοΐ 
Το ΔΙ η64, ργον! θα οἷν {παὶ 18γ6] 414 ποῖ ἔογυρϑῖ δἰ 6. Ὠϊπὶ, ΟΥ 
Ἦ18 σομητηδητηθηΐ8. Οἱ {Π6 οὔπο Γ παπά 1ὲ ἔα ΠΙ8116 4 ἃΠ ΟσΟδΒΙ0ῃ 
ἴογ ὀχϑγοϊϑιηρσ 6 [ΒΥ 6 1168 1ηὴ ἢ πὰ βαθΙΥ ἰονναγὰ8 (οα, 
{116 [αϑὲ οὗ ψῇοἢ ννὰ8 ἴο 6 ὑποῖγ δοϊαδ!! Υ ῥτοσθθαϊηρ ἴο ἴ8Κ6 
ῬΟΒΒΘβϑίοη οὗ 1Π6 10 ΠΟΥ Ά ποθ αβϑϑρηδα ἔπθιῃ ὈΥ ἰοῦ, δπα ἴο οχίϑγ- 
᾿Ϊπαΐθ [Ὧ6 το] ΔΙ ἷηρ ΠΑΡ ἀπί8. (Οὐαἰυΐϊπ Ἦ88 ρίνθῃ ῥτγοχηὶ- 
ἼΘΠ66 ἴο {16 γβί οὔ {ῃ686: “Ηθηςε," βᾶγ8 6, “1Π6 σοπιηδπά 
18. ρίνθῃ: ΟΠΪΥ ἀο γοῦν ἀν ἴῃ αἰβιυ θα ησ [Π6 Ἰδηά, 8δπηὰ ἀο 
ποῦ δνθῇ δχϑιηρὶ ἔτοιῃ πὸ ἰοὲ ἐπᾶὶ ψ ῃϊο 18. 50}}} ἤσαν Βοὶά 
ὈΥ 1πΠ6 δπθῆγ. ΒΕῸΓ 1 ν}}} [ΔΚ σαγθ ἴο ἢ1}6] ψηδὲ 1 ᾿ᾶνθ 
ῬΓΙΓΟΙΏ1866, ΕὙΟΙ {18 6 ΠΙΑΥ͂ ᾿68 1, ἡ ΘΠ ΘΠΙΘΓ ΠΡ ἸΡΟΙ ΔΩΥ 
ΟΡ, ἴο ΡΑΥ βοῇ τοραγά ἴο ἴΠ6 νογὰ οὗ ἀρὰ ἐΠ8η πο ]η68:ζα θη 
51.8}} ᾿πιροὰθ ὰ8 ἴῃ ἴΠ6 ρϑυϊξογσιηϑηοθ οὗ 10. [{ 18. ποῖ ῸΓ 8, 
1Ἰη Δ 664, ἴο ἔογτη Ὀ4861688 θχρθοϊδ(οηβ ῸΓ Ουγβοῖνοθ, Βαΐῦ θη 
ΟἿΣ σοηβάθηοθβ ἰ8 ἐοαπάθά ἀροπη οα, νγα ᾿ᾶνθ ΟὨΪΥ͂ [ο ΟΌΘΥ [18 
σου 848, ἀπ {ποτα 18. ΠΟ δα οὐ ΟὟΓ ὑὈθὶπρ' ἀἸβαρροϊπίθά δὲ {16 
γΓ680}}.".- -ῸΓ ΓΙΡΣΩΤῚ ὩΣΌΣΤΥ ἪΓΤῚ 1Π6 ΒΑΙ το οὗ Μδῃδββθὶ, 866 

ΟΡ. 1. 14, νἱϊϊ. 11, απὰ Ειραϊά Γ,εἸιρῦ. ὃ 2390. 6. 
Υν. 8---82. ΤΊΙα σοητηδηα ἴἰο ἀϊν!46 {6 τ Πο]6 οὗὨ [Π6 απ οἡ 

1818 βί46 {πΠ6 Φογάδη διποησβὺ [86 πῖη6 {1068 8Ππ4 8-} 4], 15 [0]- 

Ἰονγθά ὈΥ ἐῃ6 σϑιηασκ {πᾶΐ [Π6 ὕνγο {ὑτῦ68 πα ἀ-α] ἢ Πδα ἰσοδαῦ 
Τοςαῖϊνοα {Π6ΙΡ ἱππουϊίδποο ἔοπὶ Μόοβοϑ οὐ {Π6 ΟΥΠΟΓ 5116, νυν ἢ 188 

1π6 δ6 οὗἩ [μδον], δοοοσάϊηρ ἴο 16 οοπηηδπά οὗ ἔπ6 Ἰωογά, νγᾶϑ 
Ποῦ (0 ΡῬοββθ88 ΔΠΥ͂ απ, ὑὰΐ (0 τϑοοῖν [Π6 βδουῆοοβ οὔ ἐθῃο- 
ναΐ 88 {Π6ῚΡ ἱηΠου δηςα (ν. 14). ΝΙῸΣ 158. ἴῃ6 Δ ΠΟΥ 880|586 
ὙΠ τη Γ Ϊγ ἀδβοῦθηρ ὕΠ6 Ὀουηάαγῖθβ οὗ {Π6 σου Ὀογοπά 
«ἐογάδη (νυν. 9--- 18), θα ᾿η ογάου {πδὉ 8 βιισνου οἵ [Π6 ᾿ῃῃουϊ ποθ 
σταπ θα ἴοὸ [Π6 σῃόβθη ρθορ] πιδύ Ὀ6 σοτηρίεῖθ, μ6 θπυιπηθγαΐθβ 
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0Π6 ὉΥ͂ οπὸ [86 οἰἴ165 Μοὶ πα ὈΘΘΠ ἀβϑισηθα ἴο Θδοὶ ἐγ α (νν, 
165 31) ἀπὰ δα {π6. οοποϊ υϑδίοη γϑρϑαῖβ {ΠῸ βίδίθιηθπε ἰὸ δὰ 
αἰγοδὰν τηδᾶθ ἴῃ ν. 14 νυ 1}} τϑίθσθμοο ἴο {Π6 ὑγρ6 οὗἉ [ω6Υ].---ΤΊ,}8 
ΒΘοΟῦΪΟἢ ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο Ὁδ ΥΘΓῪ οἰοβοὶν σοπηθοϊθα ἢ (ἢ6 ργθοθάϊησ 
οἵ. ΤΠοσθ 18 80π16 ΟὈΒΟυΣΙΥ, πονονοῦ, δοοῦΐ ἰῦ ; Ππουρἢ ἴἴ 
ἸΏΔΥ Ὁ6 ΘΑΒΠΥ ραβ886 ἃ ΟΥ̓ΘΣ, 1Π88Π|110}} ἃ8 Δ Δοαααϊπίαποθ τ ἢ [86 
Β 0] 6οῦ ργανθηῖβϑ 4}1] ροβϑι 016 ἀοιιὲ 858 ἰο ἴῃ6 δχαοὺ τηθϑπίηρ οὗ 
Ὁ. ΔΝ τοίδυβ ἰο {πὸ μι] ἐσῖθ6 οὗ Μαπδββθὴ, πηθηοπθα δὲ 

{6 φοποϊαβίοπ οὔ ν. 7; ποῖ, Βονονοσ, ἴο ἐλ ΒΑ  Γ Ἴγῖθ6 οὗ Μδηδββθἢ 

ἴο Ὑνἢ16}} οϑῆαα νγᾶ8 ἴὸ 4]]οἱ δὴ ᾿ῃουϊδποα δἰοπρ Ὑγ11}} 0Π6 16 
ἰγῖῦ68, Ὀὰὶ ἴο {Π6 οὔϊοΥ Πα] οὗ [16 58τὴη6 ἔσθ, τ ῖς ἢ Δα αἰγοδαν 
Το αν 118. ᾿Π ΠΟΥ ἴδηο6 ἴτοη Μοβοβ. θη Ἵν» πιαβδὶ ὃ6 

τορδγ 64 88 τπϑδηΐηρ “’ ψἰᾺ [π6 οἴπον μᾺ] οὗὨἉ Μαπάββθῃ ;" δπά 
{ππ|8 116 Αγαῦὶς 88 σουγθοῦν ραγαρηγαβοα 1. Ϊὴ τ[η6 ψογὰβ 
ἐς ρυθῖι α8 λίοδο8 {Ὺι6 βογυαγιέ οὗ ϑζοἠουαὶ σαυό ἐλεηι,᾽" ἱταπι θα αἴθ Ὺ 
ΔῸΣ {π6 ρσγθνιοῦβ οἶδι86 “Ἅ ψ]ιϊοῆ Μίοβοβ σαν ἴπθπη Ὀαγοπά 
)ογάδῃ οαβίνγαγα,᾽ {Π6ΓῸ ἈρΡρθδῦβ αἱ ἢγϑί βῖρῃί ἴο Ὀ6 ἃ ἰδυζοίοργ. 
Βαϊ, 45 Οαἰυΐπ μὰ5. ΟὈβογνυϑά : “' {Π|6γ6 18. ποι] ηρ ΒΕ ρΟΓΗιιοῦβ ἢ 
{118 οἰδαδβο, ἴον {πῸὸ νὰ 15 ταῦ βοά ἴῃ ἴἢἢ6 βθοομά οἴδιβθ, ϑν ΠΟΘ 

(οά σοῃμηδπάβ8 ἐμαὲ 4}}, νυ οὶ 88 Ὀθθ ἄἀοηθ, 8}|4}} 6 βϑία- 
ὈΠ15Π64. ΥὙΥ̓Ι τοίογθησο ἴο ἴπ6 οαἰγουηηβίδηςσθβ ἐῃθιηβοῖν 8, 8566 
ἈΝ ΌΙΉθ6 5 χχχὶϊ. δπα 1)ουῦ. 11}. 8---17, 
Ὑν. 9---18. Το ἀοβοτὶριίοι οὗ [πὸ Ἰαπά Ὀογοπά {Ππ8 Φογάδῃ ἰ5 

ἴῃ ρογίδος ΠΑΣΠΊΟΠΥ ΜΙ ομαρ. ΧΙ. 2---, ὑπουρα {π6 νϑῦθαὶ 
Δρτθοηθηΐ 18 ΟὨΪΥ ρᾶγα]. [Ι͂}ἡ [Π6 ρῥΐαοο οὗ ΟΣ ΠῚ (ΟΠ ΔρΡ. 

χῆ. 2), γ᾿ ᾿'ᾶνθ ἢθῦθ, 8Π4 αἷβο ἰπ νυν. 9 δῃᾷά 160, [Π6 πιοσα Ὄχϑοῖ 
ἀοβηπίοη ΙΆΡΙΕ, ΓΞ ΟΝ ὙΠ δπά ((τοπὶ) ἐλό οἷέν, τολιῖολ 8 

ἐπ ἰδο πιϊαδέ ὁ ἐλ ναϊϊοι ψ (οὐ Ατησπ), 88 ἴῃ 6αΐ. 11. 86. ὝΌΙ 

8 ποῦ ἴο δ6 ἰάθη 8ἃ8 ἃ Ἷο  θοῦγ ΠΟΙ, 88 1 π88 θθθῃ ὉγῪ Οἰονίσυϑ 
δηά {116 ιτοσοίϊοαί Παπαφοοΐ, τοίογτὶηρ το Κ 16 016 δχίθηϊ οὗ 
σΟΌΠΙΓΥ Ὀούνθοῃ ὑπ 6 Ασῆοη δηά {116 οὐμο ιν βίγοδῃι, ἴΠ6 δῦ. Κ.᾽ 
ΝοΥ ἄοθβ Ὁ βίδα ἴον ἴΠ6 οἵ οἵ Αγοῦρ, Δ8 δαδιιιδ δα οβοη- 
πε ον Βα ρροϑθ. [ οδὴ Ὅδ πὸ οἴ ΠοΣ [δὴ {π6 “ οἱέν οΥ Ποαῦ, οχ 
{π|ὸ Ὀοτάον οἵ Ασποη, {ἐπα 15 δ {πὸ οχίγθι τυ οὗ [86 Ὀοχπάδτγυ οὗ 
π6 ΜοΔΟΙ 65," τηθητοηθά ἴῃ ΝΙΠΏΡΟΙΒ χχὶὶ. 86. ΤῊΪΒ 15 ς8]] 6 
ἴῃ Οὔ] ΘΓ μἴασοβ ἣν (Βαϊ. 11. 16, 29) οΥ Ὁ ἽΨ (Νυμι. χχί. 

28; [5. χν. 1), ἀῃὰ ὈΥ τη6 ἀὐθο 8 νν8 πδιηϑὰ ᾿Αρεόπολις. [τ 

βδίοοά αἱ {Π|θὸ οομῆθποηοο οὗἉ ἔἰπὸ Ασῆοὴ (Μοά)60) δπὰ Ναβδ] οὶ 
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(μρἀϊαπι). Υ ὁ πηυβῦ ποξοοπίουπά [ὑν ἢ ΒΑ Ό Δ ἢ Μοδῦ, ἐΠ6 ργὸ- 
βθηῦ ΕΔ ὈΌ4}}, τυ σἢ βίοοά αἱ ἃ ἀϊδίδπος οἵ ἤθη τ}]68 ἔστοτλ {Π6 
Ατηοη (οὗ, Ποησεοίφηδονο Β1]. Ρ. 284-87). Ηδηςθ “[Π6 οἰἴγ, ἄς..." 
186 Θχίθγῃδὶ Ὀου Πα ΔΥΥ, ἰ8 ρΡ]αοοα ἴῃ σοη γδα ἰβυ1] πούϊοῃ ἰο ΑΥ̓ΟΟΥ 1890 
ἸΠΏΘΓ ὈΟΘΠάΔΓΥ͂. --- πα ἐλα τολοῖς ρίαΐπ, ἤτοι Μίφαοδα ἐο Ζ)ίδοη. 
ΤΙ πδη8 Σιν ἐλ6 ρίαϊη κατ᾽ ἐξοχὴν, ἀΘΒοῦ 065 {16 ΒΟΌ ΒΟΉ 

Ρογίΐοη οἵ {Π6 ἰοτ  ἰο ΣῪ οὗ {86 Ατηουῖῖοβ, ἢ] ἢ νγᾶ8 55 σα ἴο 
{πὸ ὑτῖρα οἵ Βδαῦθη, ΠΤ θαΐ. 111. 10, ἵν. 48 ; “9ο8ἢ. χχ. 8; 46γ. 

Χ ΙΝ}. 21. [ἡ {18 ρ]αὶπ {Π6ΓΘ Ὑγ ΓΘ ἴθ οἰτ168, νυ. 16, 17, ἀπά 

21. ἼΠα Ὁ]ονηρ ἀσβουιρτίοπ 18 ρίνοῃ οὗ ἵξ Ὀγ Ο΄ υ. ΤΠ αιωον 
(Ρα]. ρ. 70) : ““ βουυῃνναγἀ5 ἔγοπι ΒΑΔ ἢ ΑἸμπΠΊοη 85 ΤᾺΣ 858 1ῃ6 
ΑὙΥ̓ΠΟῚ {116 ΘΟ. ΠΈΓΥ 18 πη ϑ]ν ἰΔὉ]6 ἸλΠα, 'π βοπλα Ρ]Δ 668 [Ὁ ἃ σοη- 
ΒΘ Ὁ]. αἀἰδέαποθ τ ῃποὰΐ ἃ ἔσθθ, θα σονοσθα πὴ [6 χαΐϊη8 οὗ 
οἴ[168 (δὶ πάνθ Ὀθθη ἀοϑίσγογθρά. 18 18. ββρϑοὶα! γ [Π6 σᾶ86 ἴῃ 
{πΠ6 ποὶρουτμοοά οὗ Ε]6α]68. Τοναγαβ 06 Θαβί 10 βί χοῦς 68 ἀνγαν 
Ἰπίο {Ππ ἀδϑοσὶ οὔ Ασδῦϊα, δπα οὐ {ΐπ νγβϑὲ βΒίορϑθβθ δυαΥ ἰο {ῃ6 
ογάλη." ΤΠ ρογίίοη οἵ {Π18 80 ]6 Ἰαπα ταθη ]οηθα ἤοΓΟ, ἔτΟ πὶ 

Μβεάρβδα ἰο θΊθοη, 18 σ4]]οα ἴθ Νιη. χχὶ. 20 αἴον 115 [ΌΥΙΔΘΓ 1Π88- 

Ὀιδη 8 “[Π6 Β6]α οὗ Μοδῦ,᾽" δηὰ Νιι. χχῖ. 14, “16 Ε6]4 οὔ ἢθ 

σι  τη6η," (οἴ, Ποησϑίοπδεγο Β1]. Ρ. 241 δπὰ 248).---ΜἭοάοϑα, 
Μηδαβά, 1 Μαος ἰχ. 86, ννᾶ8 8]]οἱβα ἴο {6 Βἰδαθθηϊίοϑ (ν. 16 
δηἀ Ναπι. χχὶ. 80). [πτΠ6 6π|6 οὗ Πᾶν! 10 ννᾶ8 βαβίαρϑα Ὀγ 1Π6 
ΑἸητηοηαβ (1 ΟἿΣ. χχ. 7), 8πὰ δ ἃ Ἰαΐθυ. ρευϊοὰ ννὰ8 ἴδ κθὴ ὮΥῪ 
[86 Μοαρὶῖο8 (18. χν. 2). 11 βίοοά, ἀρουΐ ἔνθ π}1168 ἴτοτα ΗΠ θβ θοη 
οι {π6 βοιἢ, ὈΡΟΠ ἃ οἰγοῦϊαγ 1}} ; δῃηὰ ἴο Π|6 ργθβθηΐ ἀδῪ ἃ ἰαῦρθ 
αυδη!ν οὗ ΓυΪη8 μᾶνο σγϑιηδίηθα Ὀρδγηρσ 6 πα αάοδα 

(5.9); (ἢ, διιροζλαγαξ Βλοῖθο 1]. Ρ' 625 864.) δηὰ υ. Καμπιεν 

Ῥα]. ρ. 250).---ΕἌγῖμοσ βουῖῃ, δθουΐ ἴἤγχθο πη} 168 ἴοὸ [Π6 που] 
οὗ ΑΤΟΟΓ οὐ {π6 ΑΥ̓́ΠΟΙ, βίοοά ζίδοη, σι οἢ νγᾶ8 αἷ8ϑο ἼἽδ]] θά 
Τίνοη Οαά (Νύιη. χχχὶ!. 45, οἵ, Ποησϑέογιδεγο Β1]. Ρ. 242), 
Ὀθοδιι86 ἰδ ννὰ8 ἔογ θα Ὀγ [16 (ὐδαϊῖο8 δίνοσ ἴῃ 6 οοηφακβὶ (Ν ηι. 
χχχὶ!, 2, 84). [10 ψψὰ8 δ]]οϊίθά, μόοννόνοσ, ἰο ἴῃ6 ΒΘΌΡ ΘΙ 68 (Υ. 
17), θαΐ ννὰ8 δἴϊθυνναγ 8 γοοαρίαγοὰ Ὁ ἴηΠ6 Μοδθιῖοβ (18. χν. 2 ; 
{6 Γ. χΙν!!. 24). ΤΠ γαϊηβ οὐ 1818 ΟἸΥ,) πον ο8116 ἃ 2)ίθαπ, ν6 ΓΘ 
Β66ῃ ὉΥ δβδιγοζλαγαξ ἴῃ ἴῃ6 ἀϊδίδποθ (Εθῖβα 11. 682). δοθέζοη 
δχρίογθά ἐπθηὶ (Ζαολδ πιο. Οὐοσν. 18, Ρ. 481); ΓΠ0Υ ἅγο ἰουηά ἴῃ 
1μ6 Βοαι θα! ρ]αίη οἵ οἰ Αμρα.--- ἘῸΓΡ ν. 10 866. ομδρ. χἱ!. 2, Ναιη. 
χχὶ. 28.---Χογ. 11. Οὐϊραά 5βίδη 5 ̓ογα ἴὸσ [ῃ6 8016 οἵ ΕΟἸοδά 
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οἱ" ὕοτἢ 51468 οὗ (π6 Ψαῦδθοϊς, εἶ, οἢ8ρ. χ!!. 2. ὙΠ} γτοίογεποθ ἴὸ 
{Π6 οἶον ρίδοθβ τηθηἰοποιὶ ἴῃ {818 γογβα, ΘΟη80}} σἢΔρ. ΧΙ. ὅ.--- 
Ἐὸγ ν. 12 866 σἰβὰρ. χἰϊ. 4.--ΞΚ. 18. ΤΊ ἹΠΠΑ ΡΠ Δη[8 οὗ (ἀοβθιγ 
δηὦ Μδδοθα οΓῈ ποῖ ἀεβίγογϑα, ἀπά ὄνϑη ἴῃ 1λαν:α Β ἐἴπι6 ἰοσπιοὰ 
808} ἱπἀθραηάεπέ βίαϊοβ, 2 ὅδ). 11. 8, ΧΙ. 87, δηι χ. 6. 

Υ. 14. Βαϊ ἴο {π6 ἐγῖδα οἵὗἩ μον] Δίοβεβ σᾷνα πὸ ᾿ῃΠογιίδῃςθ. 
“ Μοβ68 [18 881ἀ ποΐ ἰο ἴᾶνθ ρίνθῃ 8δῃ ἱπῃογιίδησθ ἴο [6 1,6 ν1068, 
βθοοδαδο ἢς ἢδα [ο]α «“΄οδίναα {{Ππῦ πὸ ἱη]Πουϊᾶποθ νγὰβ ἴο Ὀ6 ρίνθῃ 
(ἴθ). ΕῸΓ] 6 ἀἰά ποῖ ἴῃ ἔδοϊ ρῖνθ οπθ ἴο δὴν οὗ {Π|6Ὸ πῖπο ἰγῖθ68 
ΔηἋ Α ΠΑ] (αδίυα). Τῆς 1μον]ῖ68 γϑοοῖνραά ΟὨ]Υ οἰξῖ65 ἴο ἀν γ6}]} 
ἴῃ 8π4 {Π|᾿Ὸ ΒΓΓΟΌ ΠΑ σ᾽ τηθδάονϑ, ν Βογα ΓΠΟῪ πϊσίς [δορὰ {Ποὶγ 
Προ (οἤδρΡ. χὶν. 4)», θα πο βαραγαῦθ βῆδγο οὗ {π6 ἰδηὰ, [1Κ6 ϑδοὶ 
οὗ [86 οΥοῦ ὕνεῖνο ἰστῖῦο8β. ὉΠ Γϑᾶβοῃ [ὉΓ {18 νγὰ8 ἴπαὶ {Π6 
ΒΟΥ ἤς68 οὗ 6 μονὴ ἴῃ6 αοἄ οὗ Ι5γαθὶ σγοσα ἴο θ6 {μον ἱπμοτῖ- 
ἴληδθ, ΟΣ ΔΟΤογαηρ ἴἰο {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒίοη ΘΠ Ρ]ογθα ἴπ ν. 88, ὈθοΔΌΒ6 
7 6ῃονδῖ [πΠ6 (οὐ οὗἉ βγδϑὶ ννὰ8 {Π0Ὶ} ᾿πῃογ ποθ. ὙΠῸ δῖον 
ΠΟΙ ΒΙἀΘΓΘΑ 1 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο πλᾶῖκὸ [Π18 γοιηασῖ, Ὀθοδυ86 Π6 ΓΘ Ὑγ6ΓῸ 
δούαδ!γ (Ὠϊγίθοη {γῖθ68, (ἢ6 ἀββοθπάδηβ οὐ «οβορ πανίηρ θθθη 
Γουπιθα ἰπηίο ἔννο {γ1068 (οἢαρ χῖν. 4). Δμά 88 ἢ αά Πἰμογίο 
ΟὨΪΥ ϑροόοκθῃ οὗ π|ὴθ ἔγὶῦ68 δηα ἃ μδ]ξ, ἀπά ἔννο ἰγῖρθβ δά 
8- 4] 6 [61 Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο τοίογ ἰο ἴπ6 αἰῦ6 οὗ [μονὶ, τ Ὡς ἢ 
ννὰ8 ποῖ ἱποϊ μἀθα διηοὴρ ἴΠ6 ἔνγοϊνο, δηὰ ἴο βίαϊθ νμαὶ ΠΟῪ 
Τοοαῖνθα, »5ὧὖμ ἴγοιη πῶ 5:0 Π1Π68 ὈΥΪΠΙΔΙΠΥ [ἢ 6 Βδου 1 ῆςΑ] 5176, 

εἰ ἤγο Ὀγ ν] σῇ [Π6 δου ῆςθ ννᾶδ Θοῃβαπγθα, 10 νγὰ8 {Π6Π Δρρ]ρὰ 
ἴο ἐϊ6 ϑαογί ες ᾿ἴβ6] δ, ἃ8 οοπβαμηθα ὮΥ ἴπ6 ἢγθ ; δηά Ἰαβὶν 1ἱ 
ἀοποίοά δὴν βδοῦϊῆῇοθ, δὐθῇ {6 8]ονθτοδα σϊοῇ τνα8 ποῖ 

Ὀυτγηθὰ (μεν. χχῖν. 7, 9.) Ιῃ {Π18 ὈΓΟΔάοΓ βίρπιβοαδίίοη [Π6 ἴθ γπὶ 
γος ΣΝ 18. 4150 αβοα Π6ΓΘ, ν]1Ζ.) ἰο ἀθποίθ 4] [Π6 οἴδσίπρβ {παὶ 

ὙΟΓΕ ̓ Ργεβοπίοά ἴο πὸ Ἰμογὰ, Ἱποϊαίπρ 16 ΠΠΠ68 δηἀ ἢγϑι- γα 8. 
Ηθηοο ἴἰ 18 χεπάογθα ὃγ {π6 Ολαίάδε χ 55: γγ) ;Σ ἅπᾶὰ ὈΥ υὔέπονησ, 

Ββδουι ἤοῖα οἵ νἱοϊϊμηδθ. ΕὟΓΣ δοοογαάΐησ ἰο ἴωμεν. χχνυ !, 80 ---3.8 
(οομηραγθα νυ 1} ΝΠ. χνἹ, 21--- 32) ἴπὸ μον θ8 γοσα ἴο γθοθῖνθ 
ἃ ἰϑητῃ οἵ [Π6 ἔγα 8 οὗ 1πΠ6 6] ἃ ἂπὰ {πὸ ἔγθαβϑ, δῃὰ {Π6 βδηιθ 
Ῥτγοροσγίίοη οὗ 41} σαῦεϊο ; ἀπά ἃ θη ρατί οὗ [Π18 νγαβ ἴο θ6 
σίνοη ἴο {Ππ|| ρῥγίεβίβι Μογθονϑῦ, ὅΠ:6 ργίϑϑδίβ γθοϑῖνθὰ {Π6 βγϑβῦ- 
γα οὔ 1π6 ργοάιπςο οὗ 1πΠ6 Ἰαηά δῃὰ {6 ἢ γϑι] πρβ οὐὗὨ [Π6 ἤοοκ, 
48 Μ6]] 48 σογίδίῃ ραγίβ οὗ ἜΘ ΥῪ βΒδοῦῆςο, δοοογάϊηρσ ἴο {Π6 πέτα 
οὔ εἰ βδουϊῆοθ, ἢ τὸ ὀχοθρίίοη οὗ ἐδ βἰη-οβθυίηρβ, νοὶ 

2 
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ὙΈΓΘ ργθϑθηϊθα ἴο σοα ἴον [ἱ᾿ ΗΙἸρὶι Ῥτιθβδῦ ἀπὰ 411] [86 ρθορὶϑ. 
(εξ Δὰλν ϑυταθοῖκ 11. Ρ. 86 8ᾳᾳ.) ΑἹ] 1Π686 σίῆδ, ἢ] ἢ ΤΟ ΓΘ 
αϑϑιστιοά ἴο Π6 [μονα 8 88 ἔμ  ὶγ ΠΟΥ ΠΟΘ ἀῃ ἃ ροββοϑβίοῃ, ἰηϑίθδά 
οὗ ἃ ρογίϊοῃ οὗ [π6 ἰαπα, ΓΘ σαρϑαίθαϊυ ἀθβοῦῖθθαὰ 85 οἴδσίηρβ ἴο 
ΡῈ Ὀτουρῆῦ ἴο {π6 Ἰωογὰ ([μον. χχνῃ. 80; ΝτΩ. χνη]]. 24.) [ἢ δοοογ- 
ὅδηοθ νυ ἢ {}18 10 18. αἰ8ο βαϊ ἃ ἴῃ [Π6 ραβϑϑαρθ ὈΘΙΌΓΘ Ὁ8 : [Π6 880 γ]- 
ἢςθ8 οὗ {π6 1,ογὰ ([π6 ββουιῆςοβ ἴο θ6 οδσγοὰ ἴο 1Π6 1ωογαλ) {18 18 
{ΠΟΙΣ ᾿Ἰπμοτϊαησθ. Απάὰ ψἤθη νγ6 Πη4 ᾿πβίϑδα οὗἉ [ἢϊ8 {116 γογὰ 8 
“6 Πονδὴ ἰπ6 (οὐ οὗ 15γ86] 18 {Π6 1, ̓  Πουϊίδηςθ," (ν. 88 ; Νύχι. 

ΧΥΙ, 20; Π6αΐ. χ. 9, Χν}. 1--2}, νυ τησδί ποῦ γοργὰ “ {6 οὐ 
οὗ 1β8γδ] " 48 διῃρὶ ουθα ΡῸΓ πιϑίοηγτδπὶ ἴογ “΄ θη ἢ δηα ἢγϑίν 
ἔγαϊ!5, Ὀαΐϊ ἴἀΚ6 {π6 ψγόγαβ, 88 βάλη ὮδΔ8 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ 861, ἴῃ {Π6ῚΓ 
16 ΓᾺ] ᾿ηθαπίησ, ὁ [ἢ [86 8816 Β6η86 ἴῃ ΜὨΙΟἢ, οὐἱ οὗ {116 “}}10]6 
θοῦ ΑΓ ρϑορίθ, {π6 ἔσο οὗ ἴων] τνὰβ [Π6 δβϑρθοῖδὶ ροββθββίοη 
οἵ Φαδοναῖ,, ϑῃονδῇ αἰ8ο νγ8 {{|π0 θβρθοῖϑὶ ροβϑϑϑίοῃ οὗ [μου], δηὰ 
85 ἴΠ6 ΟΥΠΟΥ {γ10 68 σογθ (0 δ6 βυδβίαϊποα ὈΥ {πᾶὶ νυ ΒΙοἢ τγἃ8 ρτὸ- 
ἀυορὰ ἔων {Ππριὴ ὈΥ 116 απ αββϑιϊσῃθὰ ὑῃθιη, 80 [μον] νγὰβ ἴο ]ΐνθ 
ἔοπι 4}} (Πδὶ Φ6ῃοναἢῃ ῥγονι θὰ ἴοὼσ ἢϊπι. Απά ᾿παϑηηοἢ 88 
“ 6πονδῖ ννὰβ8 [ῃ6 ρόββθββοῦ ποῖ ΟΠ]Υ οὗ ἴπ6 σγο]6 ἰαπα, συ ο ἢ ἢ6 
ἢδά οηἰγυβίοα ἕο {16 ἔννεῖνα {γ1068, θυιῖ 4180 οὗ ἐῃ6 ψο]6 θαυ 

(Εχ. χῖχ. ὅ), ΗΙ6 οου]ά ποῖ θυὺ 6 σοραγάβθα 85 [Π6 σγοϑαϊθϑί ροββϑδ- 
δίοῃ οὗ 41}, Ὀθγοῃά νυ ῃϊο ἢ ποίησ σδ ἢ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ὈΘ6 ἱπιαρ!ηθά, δηά 
1 ΠΟΙ ρα βοη νυ ἢ} Ψ] 1 ἢ ΘΥΘΡῪ οἴμοῦ [4118 ἰπίο {Π6 βῃαάθ. Τὸ 
αν Ηΐπι, {ΠΟ Γοίογθ, 85 ἴῃ 6 ρογθοη δὰ ᾿μουᾶποθ, νγα8 ον Ἰἀθ ΕῪ 

{Π6 στοαΐαβῦ ρυίνιορσθ, [πὸ Πρ] οδὲ Ποηοαγ "ἢ (γι ΟΝ 1]. Ρ. 44.) 
ΤΠῈ6 νογάβ “ας ὧδ (Φ6ἤονδ}}) λαίΐ βαϊά,᾽ πὨϊοἢ νγ πὰ αἶδο ἴῃ 

1 ΤΟ γί μοῦ β γι κἰπρ οὈβογναίίομβ οὗ ΒΆδν (υὐ Βαργα) δῦ σου 
ΘΟηΒυΪ ἶρ. Ηθ ἰτδδθοβ {{π6 οἷἶοβα οοπποοίϊοῃ Ὀθοΐίνθθη {18 διγΔηρ6- 
πιθηῦ δηά {μ6 ἀυ(68 οὗ πὸ ἰγῖίρα οὗ [,ον], δηὰ βῇονγβ ἤονν βίγσοηρ 8 
Ἰηοὔνο 1 τηυϑί ἢν ῥγΓΘβοηϊοα ἴον [ἢ 6 Ζθϑίοιιβ ἀἰβομαγρθ οὗ {Πο86 ἀ (168. 
ΜΜαβιιι5 ᾿ὰ8 4180, ἰῇ ἃ οοην!ποῖπρ᾽ πη ΠΠΟΥ, (ἢ 18 ΘΧΡ ΔΙ ηθΘα (ἢ 6 πιθδπίῃρ 
οὗ ἴπϑ ρῆγαβε : ὑπὸ [ογὰ 18 (π6 1 μογιΐδηθο οὗ ἴπ6 1 ονϊῖοθ. “ ΤΉΪΒ, 
ΒΆΥΒ ἴθ, Ροϊπίβ ουΐ τιοθῦ οἰθαυν {86 Ὑνθϑ] ἢ δπά αἱ ρηΥ οὗ {Π6 ῥγίοβίβ. 
-- Εον οογίδί ΙΥ Π6 0 ῥοββθββθ8 (10, ροββθϑβθθ 8}} {πῖπρθ; δπάὰ ΒΪ8 
ΒΘΟΥΥΊΟΘ 18 τηογ6 ἔγα{π] δηὰ ποτὰ {ι}} οὗ ἀ6! ρας (Ππδη 186 ουτὶνϑίϊοη οὗὨ 
ἈῊΡ ΡΟἨΒοβϑίοηβ. Ηθηοθ ἴπο ,ονἼϊοβ οου]ὰ ποῖ οοτηρ δίῃ ὑπαὶ μον δὰ 
βδδη ἀδέγαιιδϑα οὗ τμοῖγ ἰδυγβα] βιαγα ἴῃ [Π6 ἱπμογίἴδποθ, τ μθη ἰμδίθδα οὗ 
8 Ρογίίοῃ οὗὁἩ ὑΠ6 801], ἡΠ6 Ὺ δὰ γϑοοϊνοά Οἷα δἰ τηβ6 1 ἴὸγ {πον ρογίίοῃ, 
ον ἐδὸ σά οἵ Ζεταεῖ, {Πδὺ 18, {μαὲ τποβὲ ργβοϊουβ δι Ὀουηί δι] 
ἘΔΙμον δηᾶ Ργοίθοίογ, γγ8ο οὗἁ 818 οὐγῃ δοοογὰ ᾿δὰ δαορίϑα [8γ86] 88 Ὠΐη 
ΡΟΝ ΑΓ ΡΘΟρΪΘ, δδα ςΆ116 4 (πη ἰο {Π6 πιοδὲ βδογϑά βογνῖοο, ἢδά υγρϑὰ 
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{Π6 8416 σοηηοχίοι ἰῃ Ὠραΐ. χ, 9, χνἕ]. 2, τοίου το Νυμῃ. χνϊ!. 

20 344. σοτηραγοα ψ ἢ χχχν. 2 866. 
Ν. 1ὅ 8.ᾳ. Αἴοσῦ {πΠ6 ρϑπϑγαὶ ἀθβοσίρθοη οὗ (Π6 ᾿ῃΠοΡἴϑηοθ, 

νΠΙΟἢ Δίοβ68 σὰνθ ἴο [Π6 ὕνγο ἐγ 68 δπὰ ἃ μα] ἢ ψ ἢδνθ ποὺ 8 
Ῥαγίουΐαῦ δοσουηΐ οἵ {π6 οἰξί6 8 ἀβϑϑίρῃθα ἴο ϑϑοὶι οὐ {᾿οβ6 ὑγὶ 068. 
ΤΠ) ἤγβι βθοίοῃ (νν. 16θ---28) ἀθβοῦῖθθ8 ἐλ ἱπλονίίαποο οΓ᾽ ̓ οιιδοη 
ἐπ ἰδ 8οιίλι.---ΑἸοΥ “ λ6 φαυ6," ἴῃ ν. 1δ, 10 18. ΟἸΪΥ ΠΘΟΘΒΘΑΓῪ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ το» Ἰπμουϊδηςθ, ἔσομαι [Π6 οοπίοχί, ἰῃ ογάου ἴο Θοπιρ]οίβ 

{Π6 8θηΐθποθ.-- -ΕΥ ν. 16 τοίου ἴο ν. 9. ποτ -ὃν πιθα7, Του 

Μεάθρα. “οάοδα ντὰϑ βιυπαίθα, 1ζ 18 ἔγιαθ, ἀροη 8 Ἀ}]]}; ““ γϑὲ ἰξ 
᾿ρῈς 511} 6 ῥοββι 16 ῸΓ 1π6 βυγγουπαϊηρ μ]αΐη ἰο 6 πηοῦθ 
οἰεναίοα ὑμδῃ ἐμ οἰἐΥ ; 8πὰ ουθῃ 1 618. ὑγοῦθ ποῖ (8 οδ86, ον 

ΤΡ ἢ ὙΘΓῪ ΡΓΟΡΘΟΥΙΥ Ὀ6 υβροά, [ὉΓ ὉΡΟΠ 8) ΓΑ ΠΑΡῪ ρίαμποσ (ΌΤὰ 
ορίϊοαὶ ἀ6] αϑ0η) ἃ ρ] αἷμ δἰ γαγ8 Ἀρῥθαῦβ ἴο ΘΟ ΠΠΔΠ4 ΔῺΥ 5Π|0}ὲ 
οἰενδίίοηβ τ ἱπΐη 11." (Ἥαμνον.) ὙΠ6 νυ μῖοἢ 18. βαβεαιοαά 

ἴοσ ἕῳ ἴῃ {πΠ|6ὸ ΙΧ Χ,, Ολαϊαθο, ϑυνῖασ, ἀπ Αἀγαδὶς νϑυβὶ 8, 18 

ἸΏΘΥΘΙΥ 8Π ΘΙΩΘΠ ΔΙΌ π]8 46 'ῃ σΟΠΒΘαΌΆΘΏΘΘ οὗἩἨ [Π6 ΡῥΓΘΝΙΟῸ 8 Ἷ 

δοίογθ ρηυ.-τῦ. 11. Οπ Πεβλδοι 8886 οἰιὰρ. χίϊ. 2; δὰ ἔὸσ 

Ιίδοπ εμαρ. χἥῆ!. 9. Βαπιοί, Βααὶ (16 ποῖρ 8 οὔ Β84]), όσα 
νγοἢ ΒΔ 8] 88νν [Π6 οὐ 8 Κγῖβ οὗ [Π16 οδιὴρ οὗ {Π|0 [βγ86}1165 (ΝΠ. 
ΧΧΙΙ. 41), ἀπὰ ψνῃ] ἢ 18 [86 88Ππ16 48 {Π6 ΓΛ Ὰ πιο οπθα ἰῃ ΝΠ. 

χχὶ. 20 ἀπά 18. χυ. 2, ἃπα ργοῦαἝν 4180 ἃ8 ἘΠ6 ΘΝ ΓΞ ΠΣ 

(Νυπι. χχὶ. 28) πγαϑὲ αν Ὀθθῃ βἰἐπαίθα ἰπ 16. υἱοὶ ΠΠΕΥ οὔ τῇ 
Ατγῆοημ. Τ7|}}15 18 [ῃ6 ροδι(οη Δδβὶστιθα ἴο 1 1ῃ πὸ Οποπιαϑβί. (3.Υ. 
Βδῃλο]}), “’ οἰν [88 Ατηοσσῃδθογαπῃ ἴῃ ΑΥ̓ΠΟΠΆ (116 ΘΟ ΠΙΓΥ ἀροαΐ 
η6 Αὐποη), 4υδηὶ ροβδδθάογαπὶ 11 Βαθοη. ΤὍδ6 816 ννὰ8 ρσο- 
ῬΑ ΌΪν ἀροη ἴπ6 Π1}} ννμ]ο] δωροζλαγαάϊ (6186 11. ». 682) ἀβοθηάϑά, 
οἡ Ὧπ6 βουίμογηῃ 8146 οὔ {π6 ΥΥ αἷθ, ἀπά ἀροη {116 5 ηγπ)1 οἱ ὙΠ] οἢ 
{ΠΥ 18 ἃ θαι} ρῥίθοα οὗ [4 0]6 ἰαπά. ΤῊΪ8Β 18 ᾿ποησδίθη δ᾽ 08 
ορ᾿πἴοῃ (ΒΙ]. ρ. 242 864.), 8πα 1 σογγθοῖ, [δ γγᾶϑ ΟὨΪῪ δθουῖ ἔν7ο ΟΥ̓ 
[ὮχΘ6 τη1165 ἴγοιι Ὠιροη.---ΟὗὨ δοιῃ-Βααϊ- φονι, αἶδο οδ]] θα Μααΐ- 
Μφοη (Νυμπι. χχχὶι. 88 ; Εζοϊς. χχν. 9), δηὰ ὄνϑῃ οοπίγδοϊοα ἰῃΐο 

{πθτὰ ἐογναγὰ ὈΥ ταὶρ ΒΥ νγοηάσγβ, ἰδυρΐ ἐπ θπὶ Ὦ18 πιοϑὲ ΠΟΙΥῪ ἰατνβ, ἀπ 
ἰαβί]γ αν θά δηα ἀγουϑθᾶ ἴπθη ΕΥ̓͂ δἰΒ τηδρηϊβοθηΐ ῥγοιηΐβοθ, ΕῸὉΣ 
Ὑ ΒδίθυοΣ ὈΓΟΠΒ68 ἢδα Ὀὑδθη τηδᾶθ ὉΥ (ἀοά ἰο {Π6 ροδβίοσιἐν οὗ Αὐτγδ- 
᾿δπὶ, ἀπά ὑΠῸν νογ ὈΟΓΝ ναϑύ δηα ᾿πβηϊίθ, 411 οὗ {686 ψθγθ μ᾽ δοθᾶ, ἃ8 
δ νογο, Ὀοέογτο {886 ογοβ οὗ {π6 ροορίθ, ἤθη ἢ6 νγὰβ οδ] δᾶ. {π6 Οα οΓ 
7ογαεὶ.᾽" 
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Βεοη (Ναμα. χχχὶϊ. 8), {π6 γταΐηβ όσα ἀϊβοογογοὰ ΌῪ Βιωρολλαναξ 
(ἰ. 624) ἀπάογ ἔθ πᾶπιο οὗ ἤψωπ (ω »» Ἀν) αἱ δροῦΐ ἔννο πι1168 

ἔγοιη Ηθϑθαπ οα μα βου! οδϑί.'----ν. 18. α΄δξα, νι ἤογα 5: Βοὴ 
νγα8 ἀοἰδαῖοα (ΝΌΠπι. χχὶ. 28; Πθαῖ. 11. 298 ; Δυάᾶρ. χὶ. 20), νγᾶ8 
ρἴνθῃ ἊΡ Ὁ Βϑυῦθῃ ἴο {Π| 1μον 68 (ομᾶρ. χχὶ. 86; 1 ΟἸΒγ, νἱ. 
608). ἰιιοδίιβ (Οποηι. 8.ν. “8558) ρ]δοθβ 181 βεύνγοο ἥηδαμὼν 
(βάθθα) δῃὰ “ηβοὺς (Πιῦοη 3) ; υἱεγοηιθ 5878. 10 βίοοά Ὀοέννθδθη 

Μράορα δῃὰ Π.θὈ] δ μπαῖπι. Βα ἴῃ Ναιῃ. χχὶ. 28 νὰ βηὰ τΠδὲ ᾿ἰ 
γγ85 ΟἹ {Π6 Ῥογάογβ οὗ [Ππ6 ἀαβογί, ἃπὰ ἤθηςθ 10 τη δῦ Ὀ6 βουρὶῦ οἡ 

{π6 οαϑὲ οὐὗὁἁἩ Ὠιθοη πρᾶν τὸ Νδῃ8]}16] ([μ64]πι}, ἴοσ δ΄ ποη ρῸΘ8 
ἀραϊηδὶ {πΠ6 Ι5γα 6} 1068 1πῖο {Π|6 ὙΠ ΔΘΓΏ 688, δηαἃ σΘΟΠΊ68 ἴο «4}Ζᾶ, 
ΠΟΙ ἢ6 15 ἀοἰδαϊθα Υ ἔπ θη; αἴἶτοσ τ] ἢ ΠΠΘῪ Ρ858 88 ΘΟΠΟαΌΘΓΟΓΒ 
{Πγουρῇ ἢἷ8 ἰαπα, (οὖ, υ. ἰαιπιον, ἃ, Ζαρ ἀογν 18Γ. ῥ. ὅ8, ἀπὰ ΠἼ η- 
δίοδον, Β1]. 239). ΠΝ, ΆΤΙ ἔγοπι Ὁ ἴΠ6. Εἰαδί, {116 Θαβίθσῃ 

του οΥυ, νγα8 πὸ ἀουδὲ 5ἰτιαίοα ἴῃ {86 ποῖσ ουγποοά οὗ 4ἀ}Ζὰ 
Οἡ ἔπ Ὀογήθυβ οὗ ἔπῸ ἀθβοσῖ, βίποο Μόοβϑβ βθηΐῦ πηΘΒΒΟΠΡΌΓΒ ἴο 
ΘΙΠοη ΠῸΠι [Π6 ν᾽] ΘΓ 688 οὗ ᾿Κεάοπιοίλ ( 6αϊ. 11. 26). Μερλααίῇ, 
(ΓΒ ἃπὰ ΓΕ ΟΠΔΡ. χχὶ. 87; 1 ΟἾγ. νὶ. 64) πιαϑὲ ἢ6 

Ἰοοκοά ἴον βοιηϑῦῃοια ἴῃ ἔπ6 βαιὴθ πεῖσῃρουνηοοά, δίηςθ ἴδ 18 
ΔΙ ΑΥ8 τηθῃ ]οηθα ἴῃ σομπθοῦίοη Μ ἢ “4128, Θυθη ἴῃ «6. ΧΙΝΙΙ. 
21. ΕΕἰιιδοδίιδ ἀπ ὕόγοηιο (8.Υν. Μορηδαί ἢ) 5840 ὑμαὺ ἃ ΚΑΥΤ 800 
νγ88 ἰδ! οημθ ἃ ΠΟΓΟ ἃ5 ἃ ἀοίθησθ δραϊηϑὺ ἴθ ἱπῃδοιδηΐβ οὗ (Π6 

1 ΠἾ.686 Γυΐη8 Δ.ΓΘ ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ οοπίουπαθα ὈΥ Ποβεηηι ον" (ΑἸΆΒΚ. 11. 
1, ρ. 627), Οἰεβεπῖις ((68. 1. 194), υ. Πακπιονῦ' (ῬΑ]. Ρ. 250), δυὰ 
Παυεγηϊοεΐς (οα ἘΖοὶς. ῥ. 412), στὰ {πὸ τυΐϊη8 οὗ αεὶη ἀἰϊβοονογθα ὉΥ͂ 
ϑεείζοη (Ζαοἦδ. ταοπ. οοη. 18. Ρ. 420) οὐ {μ6 δϑβὺ οὔ Αὐΐδτῦβ ΨΠΘΓΘ 
{ποῦ ἀγὸ δοὺ βργίῃρβ. ΤᾺ αεὶπ νὰβ βυρροβοά ὈΥ͂ ὕεγοηια ἴο ὉΘ 
18:6 θᾶπι6 ἃ8 Ῥδδὶ- Μεοῃ, βθῆοθ μὸ ΒδΥ8 ἴπ ἱῃ6 Οποηι. (8.γ. ΒββἸτηθοῃ) : 
Εϑὲ δαΐοπι νἱσιιβ ἀβαῦθ ΠΟ ΡΥΔΠαΒ Ἰυχία Βδᾶγα ἰῃ Αὐδθῖδ, αἱ δα 088 
68114848 βροηΐθ υτϊηι8 οἴἴοτί, οορποιηθηΐο δεείπιαιιδ, ἀἰδίδη8 ἃ Ηθβθιβ 9 
ἴΏ. Ρ. ΤὨΐβ δρτϑοπιθηΐ Ῥδίνβαπ υδγοπιδ᾽ 8 ἀφβοσ ρου δηὰ ὑμ6 μοὶ 
ΒΡΓΙΠΡ8 8{}}} Του πα ἢθᾶῦ Μδοίη, ταῖρι ἱπάσοθ 8 ἴο σοποῖυᾶο πὲ 88] 
Μδοη ἷ8 ἴἰο ὃ6 ἔουπά, ποί ἴῃ Μυαῃ Βαϊ ἱπ Μαοΐη ; Ὀυΐ [1 18 αν! ἀθηΐ ἔγοϊῃ 
{π6 βίαίοιηιθπίθ ἴῃ Ναπι. χα χὶ!.. 87 8β6η. δηᾷ 1 Οἢγ. ν. 8 ((" 1Π6 βοῃϑ οὗ 
Βευῦο ὼς. . Ναῦο διὰ Βδ88] Μϑοῃ δηὰ 1 θημδ,"" “" Βεἷδ ἀνοῖώ 
ἴῃ Ατοδῦ 88 δῦ 85 ἰο Νεῦο δπὰ Βδδαὶ Μοοῃ᾽), [μαΐ δα] Μϑοῃ πιυδβί 
δυο βίοοα βοιηδυνῆογα πρᾶν Νοῦο, .6., ἴῃ Μγυῃ, βίποο Νϑθο ἰβ μοὶ [ἢ 8 
ΒΔΙΏΘ 88 Αἰίαγαϑ, δαΐ ἴο θ6 Του Πα ΒοΙη  ΠΟΓΘ οα {π6 νγαϑὲ οὗ Ηθϑῃθοη . 
οἵ, Πεηισϑοίεπδενς Βιϊοδπι Ρ. 244 8644. 

3 ΜΔΩΥ͂ ΡΟΥΒΟΩΒ σοπίοππα [4128 τι 09084842, [8. χν. 4; Ὀυΐ {Π]Ὶ8 
ἰ8 ἱποοστθοί, Α ἀϊβεϊποιίοη 18 ἄγανγῃ θθέτγθθπ ἐμ8 ἐν7ο πρπῚ68 ἴῃ (76. 
Χῖν". 21 δὰ 84. οἵ, ΗἸΣὶσ οὐ 158. χυ. 4. 
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ἀοβουῖ, Τ]|16 οἰ[168 τνϑσῦα Ὀοΐἢ οὐἩ [θη σίνθῃ ρ ἴο ἴΠ6 [μον 68 
(εμάρ. χχὶ. 57). 

Υ. 19 864. Αἰηγαιλαΐηι, ὙΠ ΠΘΓΘ ΟΠιδ αν! δοπιεν ἀεοίδαϊοά {Π6 
Ἐπηΐπὶ (θη. χὶν. δ), ννᾶβ ἔογιιβοὰ ὃγ [6 Βοαθοηῖθ8 (ΝΊι. 
χχχὶ, 87). ὙΠῈ Τονίθνου οὗ υ. Ζ.αιμγιθ)}8δ Ῥα]θϑίίηθ (1π {116 
Μᾶρνοϊηιον σαὶ. ΑΖ. 1880. ρ. 998) οομ)οοϊαγοα {Πδῦ 10 ννὰ8 ἴο Ὀθ 
[ουιηά ἴῃ {πὸ ταΐῃ8 οὗ ΓΚ ἀγθ!) 41}, νυ οἷι ϑσσέσοη ἀἰβοονοσθά οἢ [ἢ 6 
βου οὔ Αἰΐασαβ. ΤΠ] ἄρτθθβ ἢ {Π|6 ἀοβοσιρίοη οἴνθῃ ὉΥ 
Ἐἰιιοδὲὶμ8 πὰ υόγοπιθ ᾽ν ἐμ6 Οποπιαβέ. : καὶ νῦν ἐστιν ὅλη Χρισ- 
τιανῶν κώμη παρὰ Μηδαβὰν πόλιν τῆς ᾿Αραβίας λεγομένην 
Καρίαδα (τοαὰ λεγομένη Καρίαθα ; «όγοπιθ (8118 11 (ὐογο͵αί ἃ) 
ἀπὸ ἰ σημείων τῆς Μηδαβὼν πρὸς δυσμὰς ἐπὶ τὸν βαριν. ΤῊ] 15 

αἶβο 1ῃ6 5 [αδἰίοη βϑιρσπθα 11 οἡ ΕΚ ἰδάθη᾽ 5 ππᾶρ. 511} 10 15 Ῥοβϑι ]6 
{πὲ τΠ6 ϑοοοιιηΐ τηᾶν 81186 ἔτοτῃ ἃ οσουῃαβίοη οὗ [Κα Ἰγ] αὐ. Ππαίτη ἢ 
ΚΚογί)οιϊ, (16 Γ. χῖνα!. 24), {ἢ ροβι οι οὗὁἨ νγῃ]ο ἢ {Π| Οποριαϑβέ. (8:ν. 
Καριώθ) εαπποῖ αὖ ἃ}} ἀφίογπιῖπθ. ΤῊ}8 Ορ᾿ πίοη 18 ᾿ι61]4 ὈὉγ Πηφ- 
δίοηδον (ΒΙ]. Ρ. 246), πὰ Πηὰαυογηϊοξ (ου Εὕζοκ. ῃ. 418). Βιγοζλατγαέ 
([ἴ6ῖ86 11, Ρ.. 626) ἱπιαρτηοά [Πδὲ [Π6 γα Π8 Το πα θοῦ ἃ πι116 ἀπά ἃ 
ΠΑ] ἴο {Ππ6 τνοϑὲ οὗ Μαάθθα, 1.6., ἀροιῦ (ἤγθ6 πλ1165 ἔοη Ηθβθοη 

ὉΠᾺΘΣ {16 ΠᾶΠι6 οἵ εἰ 7᾽ ἐνπε(...18}) ΔΙῸ {Π086 ΟΥ̓ ΠΡ] αὐ δι, δ α ΠΠΟ ΓΘ 

1: 18 την α Ἀροη Ογίπιην 8 ταὰρ. δίδηναῖ, νυ Ιοἢ ννᾶ8 4180 ἔστ Ώ6α 
Βγ 186 Βρυδοηῖζοβ (Ναιη. χχχι, 88) πὰ νγ)ὰ8 δ ἃ ᾿δίϑσ. ροσῖοά 
οοἰθγαίθα διηοηρϑὲ ἰπ6 οἰἴ65 οὗ Μοδὺ [ὉΣ 118 νἱη68 (18. χυἹ. 8 
864.}), Δοσογαΐπρ᾽ ἴο «7δγοῦηθ᾽ 8. ἀΘΒΟΓΙ ρί0Π, τγᾶ8 ποῦ τηογ ἔπη 5600 
Ρᾶςο8 ἤοπι Ἠθβῇθο .--- Ζοροίὴ Παβλαοῖλαν (ὙΓΙΩΓΤῚ ΤῊΣ δρίθη ον» 

[ΓΞ Ξξ -- ΓΤ] ΔΌΓΟΓΔΘ) ““ [Π6 ὩδΔΠ16 οἵἩ 4 ρἶδοθ, βἰἐπμαιοά Ρτὸ- 

Ἰμὸ ὌΡΟΗ ἃ, ΒΈΠΗΏΥ 1111, Ἡν ΒΙΟ 18. ΟΠΪΥ πιθηπϊοπθα ἴῃ {18 ρᾶ5- 
" (ΚοδβοπηναζίἝον δὰ ἢ). 1.). 10 18. ἤθῦθ 8814 ἴο πᾶνθ βίοοά μροπ 

“ςς πιομπί ΟἹ ἐδ υαἰΐον, 1.6. ῬΥοΟ Δ ΌΪΥ ἴῃ 186 νἱοϊΥ οὗ Νϑῦο οὗ 
Ῥιβρϑι, ποὶ ἔν ἰοσα Ἡβῃ Όοη ἑονναγαβ [ἢ 6 νγβϑβῖ, βίῃςβ {π6 ἰόν 8 
ψΠἸοἾ τὸ πιθηςοπθα Αγ νν 8 νοῦ 1 {παῖ αἰϑιγιοί.---, 20. 
Βεῖδ δον, οθ Μουπὶ Ῥοὸς (Ναμῃ. χα. 28), 8 8814 ἴῃ 186 
Οπονι. (8:ν. ΒοιίΠρῃοροῦ) ἴο ἴᾶνθ βίοοα ορροϑιίθ ἴο “6 υῖοῇῃο, βὶχ 
Ἐβοιηδῃ τ 65 αῦονο [ωϊνία8 οἡ ἴπΠ6 γοδα ἴο ΗΠ ϑβῃρδοη, οἴ, ΠὨοαΐ. ἱν. 

4606. Α 8]ογῖὶ αἀἰβίδιιςα οὔ νοῦ δσαλ ἢ 105 ΟΠ 18, αηαά Βείβ- 
«]οελϊηιοίδ, (εἴ, οἰαρ. χὶϊ. 8.) 

Υ͂. 21 86ᾳ. [η {πΠ6 ρῇγαβα : απὰ αἷὲ ἐλ6 οὐθ8 οὗ ἰδ ρίαΐη, απὰ αἰ 
ἐλ ξὐπισάουι οΥ ϑδίλοη, ἴῃ 6 ἢἰϑίογδη Βα πιδ ἂρ 41] {}186 ρ]αςθβ ὑθ]οηρ- 
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ἵπρσ ἴο Εραῦθη, νη ῖςἢ Παά ποῦ θη ϑρθοΐα! ῦ παιηθά. Το τηϑϑη- 
Ἱηρ ἐπογοίοσο 8: 84 4}1 {Π|6Ὸ οἵου οἰτ168 οὗ {Π6 ρ]αῖπ, δπᾷ 116 
ψΠοἷ6 οὗ πὸ Κίησάοιῃ οὗ ϑ΄'μοπ, 50 ἴᾺΓ ἃ5 1Ἅ δχίθη θα ουδὲ {6 
ΡΪαῖη, ΤὙΠ18 [παι αἰίοη οὗὨ {|| τγογ 8 18. βῆθνν ΟΥ̓ [Π6 οοηϊοχί 
ἴο Ὁ6 ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ Οη6. ΕἿὟΓ βίποθ [Π6 ργθνίουΒ βθούϊοη ποῖ ΠΊΘΓΟΙΪΥ͂ 
σοηΐ81}}8 ἃ ]1580 οὗἁἨΘ [Π6 οἶτ᾽68. προη {Π6 τηοπηίδϊη8, Ὀαΐ 4150 ἴῃ ν. 
117 τ1Π6 οἰὔ65 οὗἁἩἉἁ 1[Ππ6 ρ]αῖη ν ]ς ἢ γ σα Βα ]οςος το ἩθβΉΡοη, {ἢ 
ΟΣ 8. “ 4}} {Π6 οἰτ165 6. σδῃ ΟΠΪΥ πιθᾶῃ {Π6 ΟἴΠΟΥ οἰ 165 οὗ [Π6 
Ρἰαῖπ, τυ Β]ςἢ πᾶν ποῖ θθθη ππθηθοηθα ὈΥ̓͂ ϑῖηθ. Απᾶ 50 α͵β8οὸ 
Δ} ΓΛ ΌὉ -Ὁ9 σδῃηοΐ π]θᾶη ἴἰ6 ψ μοΐα οὗ ἴΠπ6 Κιησάοιαι οἵ 

ΘΙ Βοπ γι οτιῦ Ἔχοθρίϊοιι, ἕῸσ 1{ 18. ΘΧργθββὶῃν βϑίαιθά ἴῃ ν. 27 {]παϊ 
116 οΥ̓Π6Υ, ὁ. 6. [π6 πουί θη ραγὶ οἵ {118 Κίηράοπι, νῖΖ., [6 Β4}} 

οὔ 186 τηοππίδη5 οἵ ΟἸ68α οὐ 16 βοιτῃ οὗ 116 ΦΑῦθοΙκ, ννα8 αἷθὸ 

ΒΆΡ]Θοῦ ἴο ϑιιοη. [10 σἂῃ {Π᾿ ΓΘ ΌγΘ ΟὨΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴο {Π͵} ροχίϊοιλ 
οὗ {π6 Κἰπράοηπι ᾿ς ἢ βιγθίοϊιθα ἀογοβθ ἴ[.6 ρ]αΐη ἰονγαγάβ {ἢ 9 
του ΐδ1]Πη5 οἵ Ἰ]οαα. 2 αδιιδ, ΟἸἰονῖοσιι8, Πἰοβοητηε 67, ἀμ ἃ οἴ 6 Υ8 

Ιοοῖκ ἀροη Ὁ γλο φ- 85 ἃ Τοἰδίϊνθ οἶδαβθ βίσῃ την : “6 8} 

οὗ ψπῖο ἢ θοϊοπραα ἴο {1|8ὲ Κίηράοιῃ οὗ ϑἴδοη ;" δαΐ 1Π6 ψογάϑ 
ὑπ 56 ᾽ν 68 ΘΠ ΓΟΪΥ ρυθοϊαάδ {Π|18. ---Τ] 16 Ἰπιγοάποίίοη οὗἢ 6 πϑῖηθ 
οὔ Βίποη ᾿εδ5 1ῃ6 ἢϑζοτίδῃ [0 ΓΟΙῸ ἀραΐη ἴο ἢ18 ἀοίθαὶ Ὀγ Μόοβεβ, 
πὰ τ΄ ὄνθη πόσο [ΠΥ {Ππ8η ἴῃ νοῦ. 12. Νοῖ οπὶγ δίμοῃ [9 
Κιηρσ οὔ Απιοῦῖῖθβ, θαΐ αἶβο {Π6 γγῖποθβ οὗ Μ|Ιάϊδη, [Ππ6 να888]}3 
οὗ ίμοηῃ δηὰ Βαίδατη {Ππ ϑοοίθιβαγον, ἰδ θθ6η 814 πη ὈΥ 1ἢ6 
1βγδο το πάθον Μοβοβ. ὙΤΠ6 δοοουπΐ οὗ 118 ἰβ ἐσαπά ἐπ Ναπι. 
ΧΧΧΙ.) ΠΟΙ σοη δῖη8 ἃ ἀσβουρίίοη οὗἉ [6 ννὰγ ἔπαῦ νγὰβ ψασοά 
Ὀγ 18γ86] ἀσαϊπϑί {6 ΜΙιΙάϊδη 68, το ρα 5} ὕΠότὴ ἴον πὶ τη σ ἢ 
(η6 Μοκρθιίαβ ἴῃ {Π6 αἰζοπηρε ἴο ἀοβέγου [ἢ 6 18γαθ 68 Ὀγ ἐθιαρίην 
{Ποῖ ἰο Ἰοΐη πὶ {π6 ἰἀοϊαῖτουβ ὑνουβῃρ οὗἨ Βα] θοῦ, δῆ {ΠῸ 
[αι το οὗ Βαϊδαπιβ οἴδογ(8 ἴο ἀθϑίγου {Ππ6πὶ ὉγῪ ἃ ουσβθ. Πα Ῥρη- 
ἰαΐδτιοὶ. ἀο68 ποὶ ἱπίοιτη 8 ἴῃ τη δὲ γοϊαίοη (6 ΜΙαϊδηϊΓ68 ϑέοοά 
ἴο ϑίμῃοη. ΤΉΘΥ βθϑιη, πὶ 4}} {Πα 18 814), ἤόνσονοῦ, ἰο Πᾶνα Ὀθθη 

411165 οὗ 1ὴς6 Μοδθϊῖθβ, γῃο τῇδ δ σοπιπιοῃ οδι186 τυ 1} πη Βα] ΑΚ 
(Ν μη. χχὶ!.), δὰ ἴο ἢᾶνθ ᾿ϊνοὰ δπιοηρβὶ {Π|6πὶ (Ν τη. χχχί. 1 8344.). 
Βυΐ ἴῃ ν. 21 οὗ τῃ6 ργϑβθηῦ οἰαρΌΟΣ Π6 ἔνθ ῥσΐποθβ οὗ [Π0 
ΜιάϊαηϊαΒ 8γ6 οδ]] 6 νϑ8588}8 οὗ 5: οι, ἔγοτῃ τυ] οἷ. τ᾿ 6 ΤΩΔΥῪ οἰθαυϊν 
ἰηξον {παὶ 5 μοη (Πα Κίηρ οὔθ. Απιουῖτθϑ, γῆ 84 ἴδκϑη ἔτοπι 
1ῃ9 Μοαρίϊοβ {π6 στοαίοβί ρα οἵ {Π6 7 τΤουγοσυ, 84 480 τηδθ 
πιὰ ὑτρυΐασγ. ΕὙοιη {π|8 800] ουίοη ΠΟῪ νοῦ ἀθ]νογθά ὈΥῪ 
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{πΠ6 ἀρίοαξ οὗ δῖ οη (οἴ Ποησείοηδον Β1]. Ρ. 88); δπά πθη, ἔβαγ- 
ἴῃ {παὶ [ΠΘΥ 8ῃου α τοοοῖνο ἔτοῦὶ ἴῃ6 ᾿βγϑϑὶ θ8 {Π|6 881π|6 ἰγϑαῖ- 
τηθηΐ 85 {6 Απλοῦ [68,---ἃ στοιη 1688 ἴδατ, δηοθ [βγδθὶ νγᾶ8 ποῖ 
ἰο ἐουσἢ ἐπ ἰδηὰ οὗ [πΠ6 ΔοΔ 65 (1) 6αι. 1]. 9 844.),---Ἶ 6} 1πηπ16- 
ἀϊδίου σοπϑρίγοὰ ἴο ἀββίγου {Π|6 βγδθ 168, δημὰ ἴπιι8 Ὀτοιρθὶ 
ἀοβίγαοίίοη Ὡροη {ποπηβοῖνοβ. ἴῃ Νυπι. χχχὶ. 8,  ογθ {{|6 
ΠΆΠΊΟΒ οὗ {π6 ἔνθ ῥυΐΠο68 ἃγ6 σίνοη, [ΠΟΥ ἃΓ6 ο8]]64 ἸΝ Ρ. Ὑοογ.» 

Ὀαΐ ἴῃ Ναμῃ. χχὶϊ. 4 γα οἷν γοδά οὗ {Ππ6 “" οἱ οὺβ οὗ Μ|ιάϊδη.» 
Εν πον {π6 ΜΙάϊαηῖταβ, κ {π6 βγδθὶ 65, ᾿ϊνθὶ ΠΟΥ ἃ 
Ραϊγϊαγο αὶ σοπϑιταϊοη, ἂἀπὰ {π6 τηοϑὲ ρονογ ἃ] δπιοὴρ {116 
οἰοίβ οὗ τπ6 αἰἔδεομὶ οἷα π8 ἰοσιηθαὰ (ῃ6 οοιηοῖ! οὗ {π6 παίϊοπ, 
Δη 4 Ὀογαὰ {π6 {{||6 οἵ οἰ ΘΓ ὈΥΙΠΟΘ5, οὐ Κίηρβ (Πεπσδίομδονᾳ Β1]. 
Ρ. 84). ΠΤ 90) πιθδῃϑ ᾿θγθ ποῖ ργΐποθβ, Ὀαΐ υαϑϑαΐ8 οἵ 

ΘΙΠοη.} [ΙΕ 18 ἔγὰθ (παΐ ὩΣ 4068 α͵80 τλθᾶῃ μγΐησθϑ (6.9. ῬΒ. 

Ιχχχὶ!, 12; Μίςοδῃ ν. 4; ΕΖεϊί. χχχὶὶ. 80), θὰς ποῖ μποΐϊ, ἃ5. 18 

ΘΘΠΘΓΑΙΪΥ ΒΌΡΡροΒΘα ; ῸὉΓ ἢ) 4068 ποῦ τηθδῃ ἰο αποῖπέ (οἴ. ἐἤθηρ- 

δέοπιδογῳ ῬΡΒ8]118 1. ῥ. 8), 8Π4, Π]ΟΥΘΟΥ ΘΓ, ὩΣ Ὰ 15 αἰνγαγ8 ἀρρ] θά 
[ο ἔογοῖστι ὈΥΠ 68. [Ὁ 18 δἰ νγαυβ 864, ἴοο, ἴῃ {Π6 ρίμιναί ; νγ6 
ΠΟΥ͂ΘΡ ἢπὰ Ἴὴ ΠΊΘΔΗΪΠΡ ἃ Ῥχΐποθ; δηά {}}18, 85 (σιιδϑοίζι8 (Ἰ6Χ. 

8. ν.) [45 ΓΙρΡΏΘν οὐβογνθά, βαπ6 σοηρσταϊ οαπὰ Δἰΐοσπα δαοίοτιαίθ, 
4.88] ΠΟΙΏΡΘ ΘΟ ΠῸ8 810 (αἸοΐα8, 5ἢ 6] υϑηιο Μοπδτοβᾶ. 
Ὁ» ΠΠ|. σαϑέ, ἔμθη οοπϑέϊῥιιίθα], ἐπ δο (1, ᾿ν8 {ἰνι8 1118 πηθαπίηρ 

υαϑϑαἶβ, τιὰ ἃ8 (ὐιιββθίλιι8 ἮΔ8 ΘΟΥΤΓΘΟΙΥ ΓΟΙΛΑΙκοά, ροϊη8 ουξ {116 
Ργοάποίῖο ῥΥΠΟΙΡΙ8 ΡῈ. σοπιπιαῃ σα οΠη6Πὶ ΠΗ χα] 1.6 ροϊθῃίϊδθ. 
10 ΤΑΥ͂ ΟἸΠΟΓ γοΐου [0 σοπογ 0, οὐ, Μγἢδΐ 18 ΠΊοσΘ ργ 80 ]6, ἴο 
{Π6 γτοϊαίίοη οὗ δῃ δυγίϊβί ἴο 8. σαβὲ (Πεπσϑίθπδονς αὐ Βαρτα). Ηδθποθ 
1Π6 τηθδηϊηρ ὑγίποθδ, ἴῃ [Π6 ραββᾶρθβθ αυοίοα, 18 ἀοχϊναῖνο ; 
ΠΟΓΘα8. ἤοτο 116 ὈΓΪΠΊΔΤΥ τηθαηΐηρ 8 οἰθαυν {Π6 σὶρ! οπ6. 

1 ΟΕ 15 ΜΟΥΙΠΥ οὗ τοπιδτῖς, (Πδὲ ἤθη (Π6 σΟΙΠΙΓΥ οὗ μ6 Μιἀιδηἑ 68 
18. ϑρόκθϑῃ οἵ, {Π6 οὨ!Θἴβ, τ 0 Ἔχογοῖβθα (6 ρονογητηθπέ {μ 6.6, ἀγα οδ]]οᾶ 
ϑαίγαρε οἵ δίλοη, ΤῊ8Β 18 (0 ΒΠ0. ἃ8 (δαὶ ἴΠ6Ὺ ναῦθ ἱηνοϊνοα ἴῃ ἢ18 
ον γ σον Ὀοοδαθθ {ΠΟΥ ἰοοὶς ρατγί ἰπ ἂπ αη͵υδὲ πγτᾶγ, δπᾶ δαμογοᾶ ἰο {86 
ϑονεγηιπθηΐ οὗ ἴοι ἱμεὶν ῥτοίδϑβϑα θῆθπιυ. Απά ἱπ ογᾶον {πὲ ἴξ πᾶν 
θ6 5801] τροτθ δρραγθηΐ ἐμαί (ΠΟῪ ρϑυιβῃρα 7υΒι}Υ, Βαίδδπι, ΟΥ̓ τ᾿ Ο586 
ἰοπραθ {μ6Ὺ μια αὐἰίεπηρίθα (0 ουμπα (6 ᾿ΒγΑΘ ἢ [68 ΤΊΟΓΘ βουσὶν τμδη 
Ὀν ἃ ἐπουβαηῃά βινογάβ, ἰ8 βαϊἃ ἰο ἢν θ6θῃ β] δίῃ διποηρβὲ ἤθη. [{ 15 
88 1 1ὖ Πηά Ὀδδη Βαϊ, ἰμαΐ διυϊάϑέ ἐῃ6 β]αίη {ποῦ νγᾶβ ουηά {πῃ δί 
ὨοΒΏ]6 βίαπαδγα, νι αῖο ἢ (ποὺ μδὰ 5σόγη [0 ἔὉ]Π]οἷν δραῖηϑέ {π6 [βτγϑο]- 
1[68.᾽ Οαἰυϊη. 
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νι 3» ιολο ἀϊοοῖ! ἰπ ἐδ Ἰαπιά, 86. [τοπὶ ἃ ἰοπρ' ὑἴπλ6 Ὀδοῖς ἴῃ 

δοσαποη ΜΠ [ῃ6 Μοδθίΐθ8, ν ἤογθαβ ἔῃ6 Απιογῖίθβ ἢ {6 ΟΠ Γ 

μαμὰ Πιδά ΟὨΪΥ τοοθηγ οἤἴβοίθα δὴ οπίγδηςθ (οὗ οησδϑίοη ον 
Π}}. Ρ. 83).----τ-ἷἵ. 22. Οἡ ἰδὲ δοοίλδαψον, Βαίααηι, 5860 ἢ] ἐπρείθηδον 8 
᾿)]βίοτυ οἵ Βαϊδδη). 8 ἀθαι)}} ἰοοῖκ ρίαςθ ἴῃ 1118 νγαὰγ νν ] οἷ ἐπ 
13γδθ} 1168 νναροα ἀραϊηβϑὲ (Π6 ΜΊΑ Π1068 ἀἴζον [Π6 ἀοἔραϊ οὗἉ Β΄ΊΠοη, 
τΠ δῇ 18 αὖ {Π6 84π|6 {{π16 88 {Πα οὗὨἨ 1Π6 ρυΐηςθβ οὐ Μιαάΐδῃ (Ναπι. 
ΧΧΧΙ. 8.) οτοτ-ὃνΝ απιοηρ ἰδ οὶν 8ἰαίη ([Ὠο86 οὗἨ [π6 ΜΙάΐδη- 

1165) [Ι͂ἢ Ναῃ. χχχὶ. 8 ννὰ Βηά ὃν; ; Βαΐ ἴῃ μον, χυν]]]. 18 ὃν 

18 ϑοα ψΣ ἢ [Π6 8816 Πηθ Πρ 88 Π6Γ6. 
Υ. 28. “ἼΤὰ5 ἴΠ6 ὈουπάδγΥ οὐ {π6 οἰ] άγθη οὗ θαθθη νγὰβ 

{π6 Φογάδη πὰ δά]οϊπίηρ Ἰαπά,; ἱ.6. 1π6 Φογάδῃ δῃὰ 118 θουη- 
ἀΑΓΎ, ΟΥ {6 σΟΙΠ ΤΥ ὈΥ ΜΝ] οἷ 10 ννα8 Ὀουπάρα. ὕηϑὰν ἴῃ {Π6 

ῬΘοΟΌΪν ΡΠ γαβθοίοσγ οὗ {Π6 Ῥϑηίςαίθας δηὰ ἔπθ ὈοΟΚ βοίοσθ 18, 
τηυδῦ Ὀ6 ταραγάοθα ἃ8 Θχραπαίοσγ (οἷ Ναπ). χχχὶν. ὁ; Βθαΐ. 11]. 
10, 17; ΨΔοβῃ. χῖ, 27, χν. 12 δπὰ 47), τηϑδῃΐηρ : “' ΟΥἹ Γαΐθογ {118 
θογάογ " οὗ ἔπ6 «“᾿ογάδῃ, οὗ οὔτδο στοαὶ βοὰ (Ν πη. χχχὶν. 6)» οὐ οὗ 
{π6 τηϊάβι οὗ {}16 νΐθυ οὔ τ1πὸ Ασὐποη (θθαῦ. 11. 10); ἦ.6.. 186 
δῖ] ὈΟΧΠΔΑΓΎῪ νγ88 ποῖ {Π|}0 Εἶν ΘΓ, ΟΥ̓ ΓἢΘ 868 1186], θαΐ {Π6 
ἰαηά ᾿πηπηθα ον δά]οϊηϊρ [Π6 ΓΙΝΘΓ ΟΥ̓ {Π| 868, 8Β1Π66 {116 ΕἼΥΟΥ 
Δη4 (ἢ 868 ἀἸά ποῖ γρα] Υ οοπϑεαϊα [Ππ6 6πα οἵὗἉ ({π6 σουηίγυ, θὰΐ 
{πῸ ἰαηὰ ἀὐἰγθοῦν Ἰοϊηΐπρ {Π6πΔ.0 Αποίθοῦ, θὰ δῃ ἀππαίαγαὶ 
οχρίδηδίίοη οὐ {Π]18 ρθοι  αγ ἤογηλυα 15 σίνθη ὈΥ (σὐοϑοηΐιδ (168. 
ϊ, 894 5864.) Ηδ δἰ θαῖϊοβ ἴο ἡ [Π6 πηθϑῃὶηρ; δίπλα! ΟΥ οἰ4πὶ|, ἀπὰ 

γΘη 6 γΒ ἰδ {Ππ8, “ογάδ 68 4] β᾽ηλὰ] ΓΟ ΠΊ] Π8 ογδί, οὐβουνίησ δἵ 
1Π6 βᾶτηθ {{π|6 [ἢδὶ {116 868. Δη4 [Π6 ΓΙΨΘΙ 6 ΓΟ ποῦ {86 δοίυδ!] (6 γ- 
ΤῊ] ᾿ϊπλιῦαδνο, θὰ πΘΓΟΪΥ ΓΟρΓΘβθη θα (ογταϊ ΠΟΥ 1πὶ νο68 : “ὁ ἐλόν 
αἰδο αὰ Ὀουηάαγῖθ8. [Ι}ς} {Π18 τϑβρϑοῖ, ποννονοῦ, Π6 18 σὶρὶί, 

εἰᾶΐ 6 πιδὶ πἰδίη8, ἰῃ ορροδί(οη ἴο Ποιδίφαπέ ἀπὰ ΟἸἰογίσιι8, νο 
ΡΓΟΠΟΆΏ66 [Π6 ράββαρθδ σογτυρῖ, [παὶ ΠΠἸΘΓΘ 18 ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ [ὉΓ δη 
δπχθηάἀδίοῃ οὗ [Π6 ἰοχῖ.- ἸΓΤΥΝΓῚ απά ἐλιεῖν υἱίασθθ. “γα ὕατηη- 

»γεηιῖδοδ, α υἱΐΐασθ, ἔπαυλις, κώμη (1,.Χ Χ.), ποῖ ϑυγττουπάοά ὮὉΥ 

1 ΤΒυΒβ πὸ βηά τη {πΠ6 Ολαϊοε φοπθγαν ΓΤΉΘΉΓΙΓ (6.5.,) ᾿αγθ δπα 

ν. 27, Ὠουί. 111. 17); ον 'π Ὠοαΐ, 1, 10, δὰ «[088. χν. 47 ἂο 
βιὰ ΝΌΥΊΙΝ. ΤῊ ϑγγίας αἶβο, ἴῃ Νυπι, χαχίν. θ, δπά Ὀδαϊ. κι. 

16, 868 σιάοα.υζο. [πα οἶμον ρίδοαβ {86 τϑδάϊῃς ἴα ἀϊδοτοηί. 
22 5 
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γν 818 (οἴ, 1,ον. χχν. 81.) [πδβίοδα οὗ ἸΓΤΥΜΓῚ βοπιθ ΜΡ5. τοδὰ 

ΓΤ ΤΊ ἴῃ [Π6 ῬΓοβθηΐ ρΆ58806 88 νν6]} 88 'π ν. 28; δυΐ {Π6 ἀἸΕ 
ἔθσθποθ οὔ ἔοσι 18 ἴπ6 θθϑῇ ονυϊάθηςθ οὗ 115 θϑίηρσ [π6 οτὶρί πα] 
τοδάϊηρσ, Οπ [Π6 86 οὗ {Π| πηΆ50}} 6 ἃ8 [116 ΤῇοσΘ ρσϑηθγαὶ [ΌΓΠῚ 
860 Οἢ Δ. ἷν. 8. 

Υν. 24---28. ]πλονίίαποο οΥ ἐδ6 ἐρὶδο 7 Οαά.---. 25. ΦαδΖεν 
(νὴ ΟΥ Ὑγυν 1 ΟἸγ, χχυΐ. 81; Ἰαξήρ ΤᾺ Χ. δὰ 1 Μαοο. ν. δ) 

νγ88 (Δ Κοη ἤτοι ἐπ 6 Ατηοῦῖδοθ δηὰ ἐουΉ6α Ὀγ {μ6 Οδάϊξεβ (Νπι. 
ΧΧΙ. 82, ΧΧΧΙ!. 85). Τὶ νγγᾶβ δϑϑισῃϑα ἴο {π6 1,ον]ΐο8 (Φο58ἢ. χχὶ. 89 ; 
1. ΟἿ». νἱ. 66) δπά αἴογναγαβ ἰἌκθὴ ὈΥ [πῃ Μοδθιίθβ. Αἴἶογ ἐμ 
ἜΧῖΪΘ 1 Ὀο]οηρσαά ἰο ἐπ Ατητηοηΐίθβ (18. χν]. 8 ; “6Ὑ. χὶνη!, 82;1 
Μδοο. ν. 8). 108 βἰξαδίίοη, δοοογάϊηρ ἰο ᾿μδοδῖιιϑ (8.ν. ᾿Ιαζήρ), ννᾶϑ 
ἴδῃ ᾿οπηδῃ 111}68 νγοβενγαγὰ ἔστοτῃ ΒΔ ΘΙρμϊα (ΒΑ ΔΙἢ-ΑἸηπλδη) 
δΔηά βῇῆδδθηῃ τ 1168 ἔγοιη Ηθϑῆθοη. [π {Π|8 ποῖὶρη θουγμοοα ἃγῸ 
ἴουιπα {116 τυ ΐῃ8 οὗ ϑσνν (...ο) ἰδ {π6 Υ̓́ΔΑΥ ὥὅζυσ, νυ μΐο δγθ 

Ρἰαοθα οὐ ΕΚ ορου β τπᾶρ 80 ἴθῃ ΒοπΊΔΠ τη1]65 (0 [Π6 νγεβὺ οὗ 
ἘΑΌΡΑΙΠ-ΑἸητηδη δηά ὕνγοϊνο τη 168 ἔσοτη ΗΠ ϑῆθοη. 1 ἄρτθοὸ ἢ 
ϑεσέξοη (Ζαοῖια Μου. Οὐοντγ. 18 Ρ. 480) 1) θα] ον {μὲ (818 ϑενν 
15 ϑθβοσ, δ ιμϑοδίιϑ 8805 ἰπαὶ ἃ ἰδυρθ Εἶν ἸΟῸΚ 118 ΥἼ86 {Π|6Γ6, 
86 [68]] ἱπίο {π0 “ογάδῃ ; {π18 15 ἐῆοὸ ΝΑ ὥὄζγε, δπὰ ϑϑοίζθη 
ἴουπα δοπηθ Ῥοπα5 511}}} ἔῃθγα, νυ θοἢ ΓΘ ῬΟΒΒΙΟΙΥ {110 ΓΘ]: 8 οὗ 
π6 χων Ὀν πιθημοπθα ἴπ «[6γ. χ]νἹ!. 28 (ες Ἡγέπονρ ΒΥ. 1. 

024).1 Απά αἰϊ ἐλε οἰ ίο8 ὁ) ΟἸἰϊοαά : ἴ.6., οἵ τὰ βου! πϑγη ρατὲ οὗ 

1, αιυπιεν (Ῥαϊ. ν. 254) αἷδο (μὴη Κ8 {μ γὸ 18. Βοῖηθ Ὁ] δΌβ Ὀ ΠΥ ἴῃ 
{818 δσοη]δοΐαγο, αὶ αἰγὶ 68 8.1}} σγαδίου Ῥγορ δ} γ ἰο ἐΠαὶ οὗ Βεγοζ- 
λαγάϊξ (Ρ. 609), γγῖο βιιρροβθθ «“}460Ζ60 Γ΄ ἰο ἤδνϑ βίοοα ἢογΘ ἔθ6 ΓΘ 8ΓῸ 
ΠΟΥ͂ Του (9 γΤυϊη8 οἵ 8δῃ ἱπηροτίδηξ ἰοτῃ οἷοβο ἰο 53Ζδ]ῖ, ἴῃ ([Π6 σι θυ 
ΜΒΙΟΝ ΤΏΒ ἴῃ ἃ βου πασὰ αἰγθοίΐοπ, ποϑὺ {86 Ὀοαθ( δι ϑργίηρ Α4{π 
Ηασὶν ( γωω, «ας)}, δῃᾷ οὐ ἐδθ βροί ἡ ϊοἢ 18 οδ]]θὰ Ὀγ (86 ΑΥδθβ 

᾿ 8 

Κλογδεὶ οἱ ϑιιζ. ὙΤὴθ ἀοβογιρίίοη οὐἨ δἰιιδεδίιι8 81}168 τι [818 ϑροῖ: 
᾿Ιαζὴρ πόλις . . παρατείνει δὲ ἑως ᾿Αροήρ, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον 'Ῥαββά. 
Ατοογ 8 (Π6 πιοάθτῃ ΑΥτγϑ, δῃὰ {86 νι] ]οὺ οἵ Αἴη Ηδχὶν γθϑ 68 ἃ8 ἔᾺΥ 
88 (παΐ, βίποθ {86 ἔνγο ροϊπίϑ ἃγὸ ποὶ ἃ ἀϑχιωϑῃ τη}1]6 ἀἰβίδπι ἴτοσλ ΘΔΟᾺ 
οἴμεσ. Βαί {ἐπ 8 βίαἰοιηθηΐ οὗ Εἰ ιιδοδίνι5 Βθθμι8 ἴο ὈΘ ἸηΘΓΟΪΥ ἐουπάδα ροη 
(86 ρνυθβοπὲ γϑσβθ, “"ἐο Αγοοϑν, ιϑλιοῖῦ, 189 δείοτε αδδαλ,"" διὰ ἀο68 ποὲ 
{4 }}γ τι (86 ἀϊδίαποθ πιοπίϊοποά Ὀθϑΐίοσο. Εον 86 πιδρ βίιονβ Κπαγροί 
6] ϑυκ δὲ ἃ αἰβίδηςα οἵ οἱρμίθεη Εουμδπ πὰ}]68 οα {86 πορί- τϑϑὲ οὗ 
Βδθῦα, ἀπά ἐποπέγ-ἤνο Εοπηδη τα ὐΐθ8 οα {86 ποσί οἵ Ἠθβῇροη.---Οὴ 
186 οαϑὶ οἵ βζγγ, πα οὨἹΥ ἣν Ἐοπιδπ πιΐΐθβ οπὶ ἈΔΌΡα, ἀγθ {86 γα ]Π8 

οὔ ϑαν (,1..), σι πίοι, ἵπ [6 ορὶπίοι οὗ Οἰβεπίμβ (οη Βυγοζλαγαξ Ῥ. 

1062) δῃρὰ Ἡγίπεν' (αἱ βιργα) ταὶρ αὐ ροβϑί δ᾽ Υ Β6 «186 Ζογ ; θαΐ {Π686 Ροϊπέ 
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αἸεα4, ψν ]οἢ ὈοΙομροα τὸ τπ6 Κίπράοιηῃ οἵ δίδου; ἴὸσ {86 ΟἿ ΠΘΓ 
ΠΑ] ἢ, οα {11 που οὗἩ {86 Ψαῦῦοκ, ν1ς] γγὰ8 ρονθγῃθὰ ὈΥ Κίησ 
Οκ,, νναβ8 δἰ]οιίθα ἴο 1π6 μα] {τ οὗ Μαηδββοῖι (ν. 81. ἊἌ νη 
λαζ ιλ6 ἰαπὰ ὁ} ἐλ6 ολίάνοη οΥ Απιπιονι : ἱ.6..) (μαῇ ροχίουῃ οὗἁ {116 
Ἰαπά οὗ {πὸ Αὐμηοηΐξα8. ἡ μΐο} ἰὰγ θούνγθοη {π6 ΑΥ̓ΏΟη δθα ἴδ 
ΤΑ ΡΟΪΚ, δὰ ψ ἢ μδα ὈΘθη ἴδίκθῃ ἔγοπὶ {ἰἸ6πὶ ΟΥ̓ 116 Αὐπουνῖῦθ8 
υηάον δίῃοη ; ἴον [Π6 15γ86]1068) ἃ8 Ὸὸ ἰθαγῃ ἔγοιμῃ 1)6αΐ. 11. 19, 

ΜΘ ΓΘ ῥγο δι 6ἀ ἔτοπι αἰδοίη [86 Ἰαπά οὗἩ [Π6 Αἰητηοηϊῖα8 (οἷ, 
υάροβ χὶ. 18 5464ᾳ. δῃά υ. ᾿ἰαιμηιθν ῬΑ]. Ρ. 251). ὥὕπίο Αγοδν, 
ἐλαὲ (8) δεΐογο Πιαδϑαῆ : ΓΛ 88 [Π68 οαρῖτα!] οὗἉ {Π|0 ΑἸ ο 68 ; 

ἴῃ 1 6αῖ. 111. 11 1615 .41168 ἸῺ Ὁ ΣΧ, 1 νᾶ θθϑιοσοα Ὀγ “0840 

δῃά ἴἌκθη Ὀγ θανιὰ (2 ὅδ). χὶ. 1, χὶἱ, 96 8344.) [Ὁ 18 πατηθά ὈΥ͂ 
οίνδιιε Ῥαββατάμανα, αθοσυναναῖ 1 ὕογα [Π6 ἤδη οὗ Ρ}}}]Δ46]- 

Ρ μα. Αδειξῇ βρβαῖκβ οὔ ἷξ 88. τς 
τυ ΐἢ8 8{}}} θϑαγ (οἴ, Βιγοζῥανάς[1ϊ.}.612---018], Θοσέσοι [[18.Ρ.408], 
υ. Παωπιον [ῬαΪ. Ρ. 260 564.] ἀηα Ο'δϑδοηῖμ8 {{|68. 1}].1258.). Αγοον οἵ 
(δὰ δοίογο Πἰαδῥαλ 5 ῬΥΟΡΟΥΙΥ ἀἰδβεϊη σα ϊδιθα Ὀγ ἰοίαπά (Ῥα]. ρΡ. 
838) Πα [16 Ατοοσ οὗ Βθυῦθη οα ἴπο Αὐσποη (ν. 16, οἷ, οδδρ. 
ΧΙ, 2); [86 ΟΠΪΥ οΟὗἶοΣ ρῥἴδοθβ ἴῃ νὨ1οἿ τΠ6 [ΟΓΠΊΘΥ 18 τηοη τ] οη θα 
ατῷ Φυᾶραβ χὶ. 88, ἀπά 23 ὅδ. χχίν. δ..“ὁὀ [ἢ [86 1488 τπηθῃιϊοηθά 
Ρᾶββᾶρθ ἴξ ἰβ βαϊᾷ ἴο ἢανό θθθῃ βἰζιδίθα ἴῃ [π6 τηϊάβὲ οὐ π6 ὮγῈ 

ἜΝ ὑΠαᾶῦ 15 ἴῃ ἃ ΥΥ̓ δΔὰγ οὐ ΌὉΥ ἃ βίγθδι, νυ ῃἱοἢ 18 ϑαρροβοα ὈΥ Οὐ δδθηῖιι8 

({Π65. 1. 1074) ἴο αν Ὀθθῃ δὴ ἅγιὴ οἵ [6 Φδρῦοκ ; ὃν Τλσηῖιϑ 
(οη 2 ὅδπ.), ἰο αν ὕθϑὴ [Π6 «400οΚ 1865 ὙΠΟτΘ 18 πὸ 
58 {|5ΓΔΟΟΥῪ στουηά ΤῸΣ οἰἴμοσ, βωγοζλαγαὲ (Ρ. 699), ἀπὰ υ. 

αιαπθν (Ῥα]. Ὁ. 249), Ηχ ἀροι {ἰὸ γαΐϊπ5 οὗ 'ψγα Ἰμκ5 οὰ 86 

80 (ἢ ψοϑὲ οὔ 83Ζα]δ 88 {π6 5816; θὰΐϊ {Π656 ἃγὸ ποῖ ἐοιιπά ἰῇ ἃ 

γγαάγ. [ἐ ρῥυοῦδ Ὁ δἰοοα οἡ {π6 πογῖ]ι βαβὶ οὗ Βαῦθα ἴῃ {16 
αν Ναῖν Ατοτηδη, ψ οτο πα Ζυγκα (δαάα 185 τηαγκοὰ 
ὍΡΟη Ιορουβ τᾶρ. ΤΠ18 ροβίου ψοὰ α ποῖ ΟὨΪΥ βαϊδ {16 
Ῥάββαρα Ὀοΐογθ ἃ8 δηὰ 2. ὅδ). χχῖν. ὅ, θαΐ σου] Θαβ}}Υ Ὀ6 5ῃοννῃ 
ἴο δ 1π ΠαυηοΩΥ ΜΠ «πᾶσο8 χὶ. 88. ΤΠ ψογὰβ “ὁ ἴο ΑΤΟΟΣ 

Απιπιαη, {π6 ἤδιθ ΒΊΟΝ 108 

ἸποῦῸ ῬτΟΌΔΌΪΥ ἰο ΗδΖοΟΣ (ΣΠ 96. ΧΙΧ. 28), ἐπ 6 ̓Αζώρ οἵ Εἰ μβεδὲιι5, 

ΜΟΙ ὕέγοπιε (8.ν. Α.ΖοΓ) οοπίοαμπαᾶβ ΜΠ] Ψ94Ζ6Γ. 
᾿ ΤᾺ Ατοον, νοι (86 ἰδάϊξιο8 ἑογβεὰ (Να. χχαχίϊ. 84), νγᾶβ (μαὶ 

ρου ἔμ6 ΑΥποι : Ατόοοῦ Ὀδίοσα ΠΑ ΌΡΔἢ ἰ8β πο ομδα τηθηϊϊοηθᾶ ἴῃ 1Π6 
Ῥοπίδίθαθοι (ςξ, Ἠεπρεϊοπδονο ΒΙ1]. ν. 246). 
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βείογο Βα θδἢ " ροϊπὲ οὐν μοὺν [Ἀν 1Π6 [41 οὗ {πὸ ἰαηά οἵ {16 
ΑἸῃοη 68, Δ] ΘΟ ἢ νν85 Δ]]οτοα ἰο [Π6 [8Γ86]}11689 Θχίθ 6 ἰονν γα 8 

[Π6 οαϑὲ. Βα δῇ 1086] Ἰηᾶγ Ὁ] γθίογο πᾶν το! ηθα 1} [6 ρο8- 
80 ϑ8:0η οἵ [Π9 ΑἰἸητηοῃ!68.---[ ἢ ν. 26, [η6 οχίθηϊ οὗ {116 ΤΟΥ 
Οὗ τΠ6 {1ὃ6 οὗ (ἀδά 18 ἀφβουι θα Ηγβὺ ἴῃ [6 αἰγθοίοη ἔγοιῃ βου τῇ 
ἴο 201}, ἀπά {Π|6 δ᾽οπηρ ὉΠ6 πουύΐμογη ὈΟΙΠΑαΔΙΎ ἔγοπ νν δῦ ἴῸ 
Θαϑβῖ, --ΕὙοιη 4Ἴοδ)ιύοπ τιίο Πᾶᾳαηιαιδ, ΜΠΙῶροῖ. ἨἩρβιιῦοη, νοὶ 
νν 8. ΔΙ οὐϊοὰ το ἐπ6 Βϑυρθηϊοβ (ν. 17), ἀρρθᾶγβ ἴο ἴᾶνα βίοοά 
ἀροη {Ππ6 σομηπιοη Ὀουηάδγνυ οὗ {11 ἔγῖρ68 οὗ 1 οι) δπὰ (ἀδά. 
10 σδιθ 8 ὈΒΘα ΤΥ ἰμΐο 1Π6 γοββθϑϑίοη οὗ ἔπ (ἀλλά ἴθ8, ἀπά 

8. ρσίνοι! ἊΡ ἴο {Ππ||0 [μονιτ68 (οὗ ΧΙ. 2).---᾿ατηδι! ΜΊΖροὶ 15 
τἀσοαὰ Ὀγ Οὐδδοηῖιβ (οη βωγεζμαγναξ Ρ. 1061) πὰ υ. Ζαιηῖον, 
Ρα]. ρ. 2δ7, ἴο {Ππ| 516 οὗἩ {π6 τηοάθγῃ ὅΖα]ῦ ; (σοι ρΆ ΓΘ ΤΩ 
ΟΟΙΠΙΠΘΗΪΑΤΥ οη 1 Κίηρβ ἷν. 195).---. Βείομιῖπι ταδὶ ἤᾶνὸ βίοοάα 
ΒΟΠΊΘΥ ΘΓ ἴῃ {116 ποῖ! θουγΠοοα οὗἉ απηαῖ! ΜΊΖρεῃ. κ᾽ μβοδῖι8 
(8.ν. Βοτνιά, ἡ καὶ Βοτενείν) βαγ8 {Πᾶ0 ἴῃ) [18 ἀἀγ8 10 νγᾶὰϑ 501}]} 1 

οχίβίθμσθ ἀπάθν {118 πδιηθ, που ρ}) μ6 Κῆθνν ποιηρ ἀυοαΐ 118 
δ᾽ [δι] οη.---ὠὐδαλαπαΐπι (ἀου]6-οατὴρ, δοοογάϊησ ἴο ὑοπ. ΧΧΧΙΙ. 
2), οη π0 ποιὰ οὗ ἴπ6 Ψαῦθοκ, ννὰ8 σίνθῃ ἃρ ὈῪ ἴπ6 06 οὗ 
(ἀαὰ ἴο {Π|6 [μαν!ῖο8. (εἰ ᾶρ. χχὶ. 89). [10 νὰ8 πθῦα ὑπαὶ 8}}0ο- 
5Π 6} γτα8 ρτοοϊαἰτηϑὰ Κίηυ, ἀπά {πϊτπον Πλαν ἃ Η:64 ἔγροπι ΑἸ β8δ]οπι 
(ὦ ὅδῃι. 11. 8, χν!ὶ. 24. 27: 1 Κτηρϑ 1]. ὃ. σοπηραγρα ψν1}}} 1 Κα ηρ8 
ἵν. 14). Το ροϑβιτοη οὗ {1118 ΟἸΌΥ, νυ 1611 18. τπθητοηρα ον [Π9 
ἰαδὺ τὴ6 1 {Π6 χοῖρῃ οὐἁἨ δοϊοτηοπ, οδηποῦ 6 δοσαγαίοὶ Υ ἀθίογ- 
1} ]Π66 ; Δα ὄνθὴ Ζημδοδζιιβ ἀπ ὡϑγοΊπ6 τα ἈΠ ΔὉ]6 ἴο αἴογα ΔἢῪ 
Ἰη!ογσιηδίίο. (Ο΄. υ. Ναμπιον (Ῥα]. Ρ. 244) ἰδηοσίοβ {Ππῶ0 1ξ βίοοα 
ΒΟΠΊΘΥ ΠΟΥ ἴῃ {Π|6 ν]]ον οὐ {{|ὸ Φογάδη, ὑὈδοδιιβα 1Ὁ 88. ἢ 1ἢ86 
ΠΟΥῸ οὗἩ {ΠῸ6 400 Κ, ἀπ γοὶ Ροϊοηροά ἴο (ἀδα, Ὁ πιοβῦ ργοθᾶ- 
ὈΪΥ [16 4 ΌθοΚ ἰοσιηθα 1π6 που γ ὈΟΠάΑΓΥῪ οὗ [Π6 ἰογγοσΎ οὗ 
(184, 88 ᾺΓ 88 {π6 ν]]8ὺ οὗἨ 186 «“ογάδη, ψ Ἐ1]81 οα [Π6 ποιῇ οὗ 
[16 «00Κ 11 γγᾶδ ΟἹΪΥ ἰοπρ {π6 νά] ον ὑπαὶ [Ὁ ὀχιθῃάθα ἴο {11 
ΒΟῸ ΠΘΓΏ ΒΠοτα οὗ 1η6 88 οὗὁἩὁ (1411166 (ν. 27 δπὰ υ. Παικηιον Ῥαὶ. 
Ρ 221). Βυῖ 48 Μαϊδηδῖη) ννὰ8 4130 δἰ ἰδία ἀρὸπ 1Π6 ἔγοηίον 
οὗ Μαηδββθῆ, δηὰ θοϊοισοά ἴο Βαβῆδη, [Ὁ ΤἸΏΔῪ Πᾶνα βίοοα ὕροῃ 
ἴπὸ ΠΟ] ρ] 5. οα {{|6ὸ που οὐἵἹὨ {Π|ὸ «Ὁ Ό0}Κ, ΡΟΒΒΙΘΙΥ ΠΘὰΡ ἴο οη6 οὗ 
τἰν ἰογα 8. οὗ {ΠἸὰΐ βίγθαπι, Ὁ εἶχ6 δ ΌΌΟἷΚ 18 ΠΘΝῸΣ ΒρΡΟΪΚ61) οὗ ἴῃ 

116 ΟἹά Ὑδβιίδιπθηξ ἃ5 {Π|6 πογίογη Ὀοιπάαγυ οὗ {Π6 ουγ οΥΎ οὗ 
(αί. “ΔΊΡ ἰνια8 Ὀθθπ {τοιίρ 1ῃ 4}} [Π6 νϑυβίοηβ ἃ8 σοιηροβοά 

οὔ ὦ ργθῆχ ἀπά ἼΔΤ; 6. Οαίάθθ αὖ Ἰϑαβὲ Ὀθίηρ {16 ΟὨΪΥ 



ΠΟἸΆΡΤΕΙΣ ΧΙ, 24.---928, 941 

οη6 ἴῃ Ψ ]σἢ {Π18 18. ἀουδύα!. [Ιη τὰ ΙΧ Χ, ν᾿ βπὰ 4ᾳαι- 
βὼν. Απὰ 411] τπ6 δχροβιύουβ ᾶνα [Ὁ] ονγθὰ ἴῃ {π6 8816 
βίθρβ; ὑαῦ [Π6 86 οὗ ν᾽ ἴο ἰηἀϊοαῖο 1Π6 οοηϑίγιος βίδα 18 80 76- 

τ] Υ ΚΑ] ἃ ἐπΐηρ ἴῃ Ἐπ ὈοοΚ οὗ Φοβῆαα, {παὶ Ηϊ εἷς (Βοστ. ἀον 
Κυὶε. ρ. 187) βαρροβθβ ἐπ ὦ ἴο ἰνᾶνϑ οὔορὲ ἰὴ {Ὠγουρἢ 8} ΟΓΓΟΥ 

οὔ ΤΠ6 σοργ᾽ϑῦ, τῦ]ο ἀου ] 64 ὟΝ ἱ ἴῃ ΔΝ: 118 ἃ ροββι 016 {Π|ὴ 0, 

ἤόννονοῦ, {παᾶὲ {ἢ 6 - ΤΑΥ͂ ἔτη ρατί οὗὨἨἁ {Π6 πᾶπιθ, 7 ἀδῖν, ἴῸΓ νὴ 

᾿Κπονν ποίπίηρ δὲ 4}1} ἀθουῦΐ 1Π6 ρἷαςθ, πὰ Ἵνϑη Ζηιβοδῖιι8 (8.ν. 
Δαβείρ) ὈιΘΓΘΙΥ 5808 {παὶ ἴ{ νγὰ8 ἃ πόλις τῶν ᾿Αμοῤῥαίων. 68 
σαπηοῦ ἀθοϊθ, {π6η, νη ϑῦοΣ θῖν οὐ 11ΔὉ1Σ ψγὰ85 οα ἴΠπ6 δαϑί 
ΟΥ̓ ννοϑῦ οὗ Μα)δπαδίπι, 81} {Πδΐ τ οδῃ Β8Ὺ 18 {Πὺ “ ἔγοιη ΜΑ}18- 
παίη ἴὸ Πθ Ὀῖγ᾽" ἀδβοῦῖθθδ (ἢ 6 πουύπθτη θουπάδγυ οὔ [Π6 ἸΠΟΥΙ Δ 66 
οὔ τΠ6 ἐσῖῦα. οἵ δά οἰἴπον 'π {π6 αϊτγθοῦίοη ἔγοιῃ νγθϑῖ ἴο θαϑῦ ΟΥ 
ἴτοπη ϑαδὲ ἴο ννοϑί.; ---τν, 27 σοῃῖδι 8 ἃ ἀδβουτιρύοῃ οὐ {116 ρο8- 
5Θ851008 οὗ ἴῃ6 (ἀδά 65 ἴῃ {Π|6 ν]Π]οὺ οὗ {πΠ6 οτγάδῃ, Ἔχιθπάϊηρ εἰ8 
τ Ποῦ ιναγ 8. 5 {Π|6 868 οὗ (4}1166. ΕἼοτλ {ἢ|158. 10 18 ΝΘΓῪ δνὶ- 
ἀθηΐ {πῶ 0116 αΙΒΕΓ]οἴ8. ᾿ΓΟΝΊΟΟΒΙΥ Γοίογγθα ἴο νν6Γ διϊμϑίθα ροῃ 
{π6 Ποῖσηΐθ, ἀπά τπογοίογο Μα)δηδὶπὶ πλιιϑῦ ποῖ Ὁ Ἰοοϊκοα [ῸΓ ἴῃ 

[6 ν]Π]ὸγ οὗ {Π6 “ογάδι. ΜΙ 18 {π6 νδ] ον οὗ 4Π|6 ογάδῃ οΥ 

{πΠ6 Αναῦα νυ] 16} ΓᾺ 8 δίοηρ {Π|Δ Θαβίθιῃ 5:46 οἵ 1}16 σῖνϑνὺ ἔγοιῃ [Π16 
ΥΥλαγν Ηρβιθαη, ἀθονο {ἰιὸ 1)6α 84, ἰο [Π6 ὅθά οἵ (411|66, ἀπά 
ἰοσιηθὰ ρμᾶτγτὶ οὗ {Π|ὸ Κη σάομι οὗ Θ᾽ ἤθη (οἰιαρ. χὶ. ὃ). ἰδ 18 
ΔΡΡραγϑηὰὶ ἔγοιῃ ἴπ6 ἔδλοῦ (ῃηαὶ (πὸ οΙ[165 δἰ ταδῖθα ἴῃ [Π6 ῬῺΨ “οη- 

Βα οα “(  ογάδῃ ἅπ4 ἢΐ5 θογάδι, δνϑὶὶ ἀπο 1Π6 δἄρο οὔ 1π6 ὅθ 
οὗ Ομηπογθα, Τῇ Ὀθουπάαγν )1π6 οὗ {πΠ6 068 οἵ δαῦθη δηὰ 
(ἀδὰ τηυϑὲ να τουο] δα {π6 «ογάδῃ ἢθᾶγ ἴο {π6 ἡ δὰγ Ηδβῆρδμῃ. 
Βε1}- ΗΠ ἀν δι, ΟΠ ΓΞ (ἢ Ναμι. χχχῆ!. 80 ἿΠ ΓΞ)», ΜἼΜΟΣ [16 

Θδάϊιοβ [ουε θα, νγαβ βἰιπαϊοά δοσοογάϊηρ ἴο 1Π8 Οποπιαϑί. (5.ν. 
ΒοΙΠ ΓΑΙ) ---Ἴαχία ἐογάδηθιῃ, Ὀοΐονν τῃ6 Υδάγ ΕὉροτ---αὖ {116 
ἴοοῦ οὗἩ [6 Ῥεοῦγῦ. Βγ {16 ϑυυῖδῃβ 1Ὁ ννἃ8 ς4}164 Βείῤλγαηιίλα 
(Βηθραμφθᾶ ἢιιδοδῖνι8 ἀπὰ «)οϑβορῆμιι8, ἱ. 6.) {16 ΑΥδιηθδη Θπιρἢ δίς 
βἰδίθ ΜΓ Ἢ ΓῸΞ οἴ, Ο΄βειῖμθ [Π685. 1. 194) ; ἴτοπη Ηεγοά 

ΑΠΕΡΑΒ 10 τϑοοῖνθα {π6 πϑιὴθ οὐὗἨ Ζυΐα5, Διβιάς ἴῃ Ποποῦν οἵ 
Ααραβία8. ο7οδορὴτι8 ἀνὰ Α πιπίαπ  ανοοζἝι8 4180 ς8}} 1Ὁ «188 ; 

1). 225. Μιολαοῖὶς πουϊὰ τοδᾶ Ζοάεδατ'; δὰ γοΐοσε ἰο 2 ὅδῃηι. ἷἰχ. 4 
δὶ χυ], 27, ὙΠ ΘΓ ὋἸ πὸ 'ε πιδηϊοπϑὰ δᾺ ἃ ΟΥ̓ ἴῃ {πᾶ ρατί οὗ 

ΕἸ]οδά. 
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(ε[. Θ΄ βοπΐι8 1.5. Ἀη4 υ. Παμηιον Ῥαϊ. ῃ. 201).--- Ἶνο Ἐοπηδῃ 
101165 ἴο {π6 ποῦ οὔ 18 1π6 Οποπιαϑβῖ. (5.ν. ΒοιΠαπιπαται,, Βηθ- 
ναβάν) γρΐαςοο5β οί ΜΝίπιγα (Ν μι. χχχὶϊ. 86), ὙΠ ]οὶ ννὰ8. ἃ150 
ἔογεβοα ὃν {π6 Οδάϊοβ. Τηδ ταΐηβ οὐ {πΠ18. ἕονγῃ 5111] Γγϑηη 8] η, 

ὉΠάοΥ {Π6 πᾶπι οὗὨ Δγίηιρῖπ ( ων 3)» ἰπ [6 ν]]ον οὔ μα «ογάδῃ; 

αἱ [16 Θπίγαποο [0 [Π6 Δάν 5]ιαἱν ((.--απῷ); οὗ, Βιινελλανά! (ρ. 

609 4πα 661), Ο΄εβοηῖμδ (ου βιινοζλαναέ ». 1062) ἀπαὰ Ποδίηβοι 
(11. 279).---ΟὉ}}} αΓΊΠ ΠΟΥ που, ῬγοΡΔΌΪΥ ΠΘὰΣ ἴὸ {Πππ ΘΠ ΓΔ ΠΟΘ 
οὗ τῃ6 αν «4068 ἴτοτα {16 νιον οὗ {|ὸ Φογάδηῃ, βέοοά 

δυοοοῖδ, ὙΠι6 ταΐπβ οα]]6ὰ ϑειξξοί (λ.ν), νμίοῖι Βεγοξλατάι (ρ. 
595) ἀϊβεονοσθᾶ, ὑγϑῦθ οὐ {ἴῃ 6 τγθϑίθυπ 5146 οὐ {π6 “οτγάδῃ ; (ςῇ. 
τὴν (ΟΠ ΘΗ ΔΥΥ οἡ 1 ΚΊηρβ νἱῖ. 46).----Ζαρλοη (ἴμ6 Νογ]}) ννὰ8 
τηοϑῦ ΠΠΚΟΙΥ ΠθᾶΡ ἴο ἐϊ6 βουπίπογη ροϊηί οὗ {6 ὅθι οἵ (18]1|66.-- 
Ἐὸν Φογάδη δηὰ ἢΐβ δογάοσ 866 ν. 29, δα ον ΓΛ ὍΣ οἤΔΡ. ΧΙ. 2. 

γν. 29--31. Πιλογίέαπιοα οΓ ἐτ6 ἠαϊ ἐνῖδο Ὁ Μηαπαβεοῖι, οἴ. 
Ὦδαΐ. 1..18---ἰὅ. ΤΠ] γθαϑοὴ ΝῊ Μοβοβ ρᾶνα ἴοὸ ἔμ6 [4] οὗ 
1πῸ ὑτδ6 οὗ Μαπαββοῇ δη 1ΠΠου ποθ οὐ {{|6 δαϑίοσῃι 8146 οὗ 1Π6 
ΥΙν ῦ, ΨΠΘΥΘΩΒ. 10 τνα8 ΟΠΪΥ {Π6 {γῖῦ68 οἵὈ ΕδΆθοη πὰ (δά, ν]ο 
Τοημοϑίρα (ῃδὲ ποὺ τϊρηὶ γϑοοῖνο [Π6 ἰδηὰ οὐὗἩ ΟἸἰθαά 45 {ποὶγ 
ῬογΏΟΙ ὁπ δοοοπηΐ οὗ {Π6 “ σγῆοαῦ τὴ] τ 46 οὗὨ ἘΠ6ῚΥ σα 016, ττα8 
ποῖ, 88 71}0π ὔξνα ΒΌΡΡοβοβ, {παὺ (6 “7]απαβδιῖθ8 δὰ τηδήθ ἃ 
511118Ὁ Γοαπθβὲ ; δαΐ {Π| Ὀγάν ΥΎ οὗ [πὸ {τῦο οὗ Μίδῃδββθῃ (οῃδρ. 
χν], 1) ᾿πἀυσοά Μόοβοβ ἴο ἀϑββϑῖσῃ ἴο ἔποιι Βαβῆδη, ψ ἢ]Ή}} ΠΟΥ 
ἡτητη  ἀἸἴοΥ σοπαιογοα ἔον ἐμδιηβοῖνοβ (Ν πι. χχχῖ!. 88---42.)-- 
Υ. 29. Ου [δὲ ἀϊβθγθησ δοῦν Ἰδ ῃὐ 8πἃ πἼ 566 (πη [ηἴγο- 

ἀποιίοη.----ἾὟ. 80. “Απά {ΠΕῚΓ ἰΟΓΡΙΠΟΥΥ τᾶ ἔτοῖὰ Μαϊιαπαΐπι, 41] 
Βαβἤδη, 4}} [Π6 Κιησάοπι οὗ Ορ Κίπρ οὗ Βαβῆδῃ," 1.6.) ποῦ πλθγοὶν 
4Π6 ῥτγονίποθ οὐ βαβῆδη, δὰῖ ἐΠ6 νοΐ Κίηράοπι οἱἁὨ 1345]1ῃ, 
Ἰποϊααϊησ 16 πουύπογη ρογίοη οἵἩ (ἀἸ]οδά ; (οἷ, οἢδρ. χὶ!. 4). ΤῊΘ 
ψν]0]6 οὗ Βαβῆδλη θη υγαςϑά (1) Αἱ τ1Π6 Ηδνοῖ «Γ41]}, ΒΙ ΧΙΥ οἰ 168, 
Ἰη {Ππὼ ἀϊδίου οὗ Ατὐροῦ (Π6αϊ. 11. 4; 1 Κίηρβ ἵν. 18), 2.6. {πὸ 
Ῥτονίηςθ οὗ Βαβίιαῃ ; (ν] 4. Ἰὴγ ΟὐἸηπθηΐαγν οἡ Κίηρβ. Ρ. 80 
546.) ; δηά (2) {Π6 πογίϊιθσιι μ4}} οἵ ΟἸ]οαά τοσοίϊιον νὴ ἢ {Π6 ὕννο 
σαρ᾿α 5 “ΑΙ ϑλέαγοιδ ἀπὰ Κανεοὶ (ν. 81). ΤΙ. Ἱ Ὀοΐογα Γῆγτ- Ὁ 

(νυ. 80) φογγϑροπαὶβ ἴο παῖ Ὀοίοτο ὙΓῚ (ν. 81), ΤΠΘΔΠΙΏΡ : κ; 

αἰὰ . . .---ῦλο ῬΓΟΥἾΠΟΟ οὔ Βαβϑιιὰῃ ἢ 118 ΒΙΧΙΥ͂ 
Του Πδ4 ἴον πβ οϑιῆθ ἰπίο {Π6 ροβϑθββίοῃ οὔ υἹαΐρ, ἔθ ρταπάβοπ 
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οὗ α ἀδυρῃίον οἵ Μδογ, ἡ ΠῸ νγὰ8 ἃ σγαηάβοη οὔ Μαπδββθῆ. 
Θασαῦ, (Π|6 ἔλίΠον οὗ “411, νγᾶ8 {π6 βοῃ οὗ Ἠρζγοῃ οὔ ἔπ 6 ὑτῖδο οὗ 
Ψυάδῃ. ΤῊ Ϊ8 «ὁ αἷγν, ἰορϑεϊδν ἢ ΝΟ}, Θοπαπογθά {116 ργονίηςο 
οἵ Βαβιαη (Ναη. χχχῖ. 41 56ᾳ.; Πϑαῦ, 1]. 14), δῃὰ ἤϑποα [ἢ 
ΟἰὉ168 ἴῃ {δὲ ργονίποθ σσογο οα θὰ υ͵αΐγ᾽8 ἰϊ6, Ὀδοα86 Μοβεβ μδά 
σίνθη ἔποπὶ ἴο ἢἷπὶ δηα ἢ}}18 ἔβδιη} Υ 88 {Π6]Υ ᾿ηΠπουϊίδποα (ΝΌμ. 
χχχῖϊ!. 40).--Υ͂ 81. ΤΊο πονυίβοση ρᾶτὶ οὗ ΟΠ θα νγὰ8 σίνϑη ἴο 
(ἢ6 ἀοβοοῃάδηϊβ οὗ “Μαολῖν, ΟΥ ταῖποῦ ἴο [Π6 4] οὗὨ {π6 τηδῖθ 

ἀοβοοπάδηϊβ οὔ δοῦν ; οσοπϑιβοϊπρ οὗ {6 βαυθὴ Δ }}1}}168, Ῥνοδ6 

Ποδάβ ἃγθ ἡδῃγθὰ ἴῃ 1 ΟἾγ. ν. 24. ὙΤ] οὐποὺ ἀδβοθηάδῃΐβ οὗ 
Μαςδῖν, {πχουρσῃ (ΟἸ]οδά, ἱ. 6. {π6 581Χχ. ἴδῃ] οὐ ΟἸ]οα, το 
Γϑοοῖνϑα {Π 6} ἸπΠου δησα οα 15 5146 οὗ 6 “΄ογάδι),, τὸ ἀθβοσιροὰ 
θΟΙἢ ἴῃ οἢδΡ. χΧΥἹ]. 2 8664.) ἃπά ἴῃ Νατῃ. χχυῖ. 29---88, ἢ ψ ἢ 
[μ6 σεπθαϊορίοδὶ ἔγαρσιπθηΐ ἴῃ 1 ΟἿ γ. νἱῖ. 14---19 5Βῃου]ὰ Ὁδ οοιῃ- 
Ρᾶγοα.--Ἴ ον, 82 οοποϊμἀθβ (818 βϑοίΐοῃ ; δηά ἰὸ ἰδ {ποῦ 18 
αἰϊδοῃοά ἃ γϑρϑιοπ οὗὨ {Π6 γϑυγαυὶς ᾿ηδ6 ἴῃ ν. 88 νἱἢ ΓΘ ουθῃ 6 
ἴο ἴΠ6 ᾿πΠπουϊδησο οὔ μου] (οἴ, 14). Τ6 νογά προ; νυ ΠΙΟἢ τσ 

͵υϑὲ ἃ8 νγ6}} γϑίεσ ἴο [9 Ῥθυβοῇϑ ὑγῆο τϑοοθῖνοα 1Π6 ρογίΐοῃβ, 88 ἴο 
[Π6 ΡΟΥΓΟΠ8 {6 ΠΊΒ6 1ν 68, 18 ϑῆοννῃ ὈΥ ἴΠπ6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ ομρ. χὶν. 1 
δηὰ χῖχ. ὅ1 ἴο σγοϊαίβ ἴο {116 ρου οηβ νυν ῖο ἢ μΔα Ὀθοη ἀϊἸϑιγ αϊοά, 
- Εον γ2 υἱά. ομαρ. ἱ. θ.--- 6 ἀἰβευ θα τοη τγὰβ τηδάθ ἰπ τη 6 

ὈΪΑ᾽η5 οὗ Μοαῦ, ΟΡροϑβῖίθ ἰο “)6υΐοϊο ; σοΐρατο Νάμ. χχχῖν. 1ὅ 
ψ ἢ οΠδρ. ΧΧΙΙ. 1, χχν!. ὃ, θ8, Δῃα οἴ Υ ραβ8αρθ8, ἔτοπὶ ΜΉ Ϊοἢ, 88 
Ἡδεησϑβίθηδενς ᾿νι88 ΘΟΥΤΘΟΕΥ οὐϑογνοα (Β]]. Ρ. 280), {πὸ ἀοβοσρεοπ, 
σίνϑῃ ἴῃ ἴΠ6 ργϑϑϑηΐ Ὀοοκ, οὔ πο Ἰαϑὺ Θποδιμρηιοηΐῦ οὗ [η6 [8Γ86]1068 
οἡ ἴπ6 οἵδον 846 οὗ ἔπ6 Φογάδῃ [88 Ὀθϑῃ ἰβίκθῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΙΨΝ. 

ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΈΕΈΝΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ὈΙΒΤΕΙΒΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤἘῈῈΞ ΓΤΑΝῸ ΟΝ ΤΗΙ͂Β 

ΒΙΌΕ ΟΕ ΤῊΗΕΒΕ 59ΟΒΕΓΌΑΝ. ΟΑΙΕΒ᾽8 ἹΝΗΕΒΙΤΑΝΟΕ. 

ΤΠ βγβὶ ἔνθ νϑῦβθϑ οσοῃίδίη Π6 Ποδάϊηρ ἀπα ἱπίγοαμοῖοη ἴο 
[88 δοσοαηΐ οὗ [π6 ἀἰϑετ αϊίοη οἵ Οὐδηδδη δπιοηρσβί ὑΠ6 πΙπΠ6 {1068 
δια ἃ ᾿ια!,,. ΤὙΠ|6 βϑοίίοπ, σῇ [Π686 ν ῦβ08 ἰπίγοάιιςθ, οχίθη 8 
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ἴο σἢδρ. ΧΙΧ., δηὰ ἐογπηηδίοβ ὙΠ} (16 Αἢυ-ἢγδὶ νοσθο οὗ {{Ππ|40 
οἰαρίοι.--- ἢ τοσαγὰ ἴο [Π6 ἀἰβιυθυϊοη οὗὨ {πΠ6 ἰαπά, {Π|ΗΓ8 18 
ἈΡΡΑΓΘΠΙΥ ἃ αἰΒογ ρΆ ΠΟΥ ἴῃ ἴῃς Μοβαὶς 1πϑ γα 008. [ἢ Ναπι. 
χχυὶ. δδ--ὅρ νὸ πα {Π|| σοπιηαπὰ {Ππῶὲ 1Π6 απ 8041} ὈὉθ 
ἀν! 464 δοσογαϊηρσ ἴο {Π6 Πα ΠΟ ΓΒ Ποῦ Πα 1.80 ὈΘοὴ ἵδίθϑῃ ; 
ΜογΘ [6 Πυμη 6 νγ88 ἰάγρα [Π6 1Π] 6 ΥἸ δ πο 6 τνᾶ8 ἴ0 μ6 ἰαγρο, δπά 
γΠΟΓΘ 10 νγ88 81Π18}} [Π6 1Π]1Ο Γᾶ Πο6 τνᾶ8 ἴο θ6 1688β. Απά γοῖ [Π6 
ἀἰβυσ θυ οη οὗἩ {6 νᾶγίοιιβ ροββοββϑίοῃβ 88 (ο ὑ6 ἀδοϊἀθα Ὁγ ἰοῖ. 
Νον [16 ἰοῦ οου]ά σογίϑι ]ν ποῦ ἀἰδἰουταῖπο {Π6 ργορογίοη Ρ6- 
ἔνθθη ἃ βίιδγθ οὗ (8 ἰδηά ἀπά [86 5126 οὗ ἃ ἔγῖρθ. ΤῊ]8 ἀρραγθῃΐ 
ἀἰβογθρδπμοῦ, ᾿οννον ΟΣ, Π88 Ῥθθὴ θαϑιὶν δΔηα βδ.]δίδοίου  Υ βοῖνθα 
ὈΥ Οαἰυῖπ ἀπὰ Μίαβιιιδ (οἢ [18 οΠδρίθγ), ἃπα ὈΥ͂ τηοβὲ οὗ [16 
ΘΧροϑίζοΥβ οὗ {π6 Ῥεπίαϊουσι 1π ἘΠΘΙΓ ποῖθβ οὴ Ναμι. χχνὶ]. 52, 
8646. “Τίιο ἰοῦ, βαγ8 Οἰογίοιιδ (αα ἢ. ].}, Κ Ἀρρθᾶγβ ἴο μᾶνβ ἀ6- 
ἰοστη πθα ΟΠΪΥ {Π|6 βἰταδίίοη, θὰ ς ποὶ [Π6 51ΖῈ οὗ ἴμ6 ἢο]48, ἄς." 
Α ΠΥ Ὄχρ] παίίοῃ 15 σίνθη ὈῪ Οαζοῖι; “ΤΠ Ἰοῖ ἀθοϊ θά ἴῃ 
βοθογαὶ {Π|6 ροβιοη οὗ {π6 ὑγῖ 068 ; 10 ρΙασοα {ῃ6 {γῖδ οὗ Ζοθυ]οη 
Ὀγ ἴΠ6 568 8Π0Γ6, γουηονϑα {ῃαΐ οἵ Ερ]γαϊη ἴο ἃ ἀϊβίδποθ ἔγοσῃ 1{. 
ἼΠ6 τι86 οἱ {Π6 Ἰἰοὶ ἰπ ἔλος ννα8 {Π18: σι Πη {Π6 σουπίσγ ν᾿ Β]σὶ 
ὀχιθηάοα ἔοπὶ ργρε ἰονᾶγαβ ϑυγία, δπὰ ἴγοτῃη {16 πουΐβογη 
αυδγίοῦ ἤο ὑπ Μραϊουγδηθδη θα, {Π6 ἴση ἰοῖβ, νν Πιοἷλ ὑνογθ οδϑῦ, 
ἀφοϊάθὰ {ΠπΔ΄ἔύ βοῦθ δῃοι !ὰ 8616 οἷοβα ἴο ἱπ6 Ερυρεδηδ, ν 180 
οἴδοῦβ 1 6 {Π6 5δθὰ σοδϑί  δηᾶὰ ἰπαΐ βοηθ δῃοιϊὰ ἰβδκὸ 

μοβϑοββίοῃ οὗ {{|ι Βοῖρῃϊβ, ψ }]80 ΟἸΠΘΥΒ ἀννοῖς ἴῃ [Π6 ν8]]6γ. 
ΛΊΠ οη {1|8 Δα θθοπ ἀθοϊἀθα, {πΠ6 ᾿ιθδ8 οὗ [π6 ρθορὶβ διδὰ 
51}}} {πον ἀατν ἴο ρογίογη), οὐ Εχίηρ {πὸ οχίοηί οὗἩ 116 ὑθυσιοσῪ 
ἀοςσογάϊηρσ ἴο {Ππ6 5|Ζ6 οὗ ϑαοῇ. [10 ννὰβ8 {πουϑίογα ἰῇ Π6ΙΣ ρον Γ 
ἴο ΤΘΟΚΟΠ ἤονν ΠΥ ὑπουβδη 8. {ΠΟΓ6 νογα ἴῃ δᾶοὶι {{106, Δη4, 
ποοογαϊπρ ἴο [Π8 ΠΌΠΔΌΘΡ, ἴο Αἰ]οῦ ἴο οδοὶὶ ἃ. ἰδΥΡῸΓ ΟΥ̓ ΒΠΊΔΙΪΘΥ 
οχίθηϊ οὗ Ἰδπά," Τα ἀθοϊβδίομ ννὰ8 πιδάθ ΕΥ̓͂ Ἰοΐ, ποῖ ᾿πΘΓΟΪῪ 
ἴο γγονθηΐ 41} αἰβριιΐθβ Ὁ} τϑίθυθησ ἴο {Π6]Γ Γοβρϑοίίν ροβ- 
Β6ΒΒΙ0η8, 811 ἴο ΓΘΙΠΟνΘ ΘΝΘΓΥ στοῦπά οὗ αἀϊδβοοηΐθηὶ πὰ οοιη- 
γμ]αἰπῖ, θυ αἶδο ἰῃ ογάον {πᾶὶ δδοὶὶ {σῖδ6 ταϊμ]ξ ΘΠΘΟΓΆΠΥ ἀπά 
{ΠΑ ΚΙ] δοοορί [Ππ6 8. |γ6 ἀυναγάθα ἴο ἢΐπι, ἃ8 {Π6 ᾿Π]ιοΥ] Δ πο 6 
ἰηοηάρα ἔογ Ἰυῖπ ὉγῪ (ἀοά. “Εὸν ἐἶιθ οαβιϊηρ οὗ Ἰοίβ 18 ποῖ Γορὶι- 
Ἰαϊοά ὃν ΘἰΕΠΘΓ 116 Ορ ποι, ΟΥ̓ σΆΡΥΪ 6, οὐ Δα ΠΟΥ οὗ τηθη.; 
((ὐαἰυΐν.) ΓΊς 6 τοῦ, τας (π6 (Ἀ]Πρσ οὗ {Π|ὸ ἰοῦ 185 ἀθοϊἀβαά Ὁν 
(ἀοά, νναβ ποῖ ρϑοῦ ταῦ ἴο {πὸ ΗΌγον8, θυ ργονδὶ δ, 15 ἴῃ ἴδοι 
Αἰπιοϑὲ ἰπηδῖθ, ἢ νοῦν ἰδηά, “ ΤΊ) ἰοΐ 8 οαβϑὲ ἱπίο {{Ἰ6 ἴὰ 0, 
δὰῦ {16 ] Διο] αἰβροδίηρ {Ππογοοῦ 15 οὗ {πὸ 1μογα ἢ (ΡΓον. χν!. 88), 
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8ηα “Το Ἰοΐ σδυβοίἢ σοηΐθη το η8 ἴο 66886, ἃηἀ ἀφοϊάοίῃ Ὀαΐνθθη 
6 τσιγ (γον. χνηϊ. 18). Ηδποα ποὺ ΟἿΪΥ ἷπ δποίθηΐ 
πϑίϊοπβ (ν᾽ 4. {Π|ὸ ῥσοοίβ σίνθη ὈΥ͂ Οἰδρίσιιδ ἀῃαὰ ἐβοδοπηνζον, δὰ 
Νά. χχνὶ. ὅδ), θὰ  ονθὶὶ πον γα βηὰ ἴπ6 Ἰοῖ τϑβογίθα ἴο ἴῃ 
ἀἰδιγ θα 05 οἵ ἰαπά. Αἰποηρβῦ {ΠῸ βγ86}1068, ΠοΥΥΘΥ ΘΓ, [18 Ὀ6- 
᾿Ἰ6Γ νγὰ8 ποῦ οἡἱυ αι ηἀθα ἀροη {πο ῖγ οοηνϊοϊτίοι οὗ [ῃ6 σθῆθγαὶ 
ΒρΟΥΙ θη ἀθηςθ δχογοϊβθα ὈΥ Ῥτγονίάθηῃοθ νοῦ [ἢ6 88:8 οἵ πιθῃ, 
θυΐ Παὰ [8 ἀδθροϑὲ δῃά βίσοηροϑίὶ Του πάἀαίίοπβ ἴῃ [89 βροοίαὶ τοὶδ- 
οη ἴο [δβγαϑὶ ἰηΐο θοῦ ἴπ6 ΑἸ ΡΥ (ὐοά, 88 6 μονα, δά 
οηΐοῦθά. δῃηρθ ἀδοϊβίοη ὈΥ ἰοῦ ἴῃ [ἢ6 πη οὗ ἴΠ6 Ἰμοσὰ νγᾷ8 
ΡοΡίδοαν δαυϊναϊθηΐ ἴο Δη ᾿πππηρα᾿αΐ8 ἀΘο 8:0 οἡ ἴΠπ6 ραᾶγὶ οἵ (ἀοἀ. 
1 18 γα τῃδι 10 566Π18 ἃ8 Τῃουρὶ {1118 ταῖρι μᾶνθ Ὀθθη ἃ8 ΘΆΒ}γ 
ΔΟΘΟΙΠρ]18}|6 ἃ, 1 οβίιαα οὐ 116 ΗΙΡΉ Ῥυίθϑὶ δὰ Ὀδθη αἰν 6 ΙΥ 
ἱηϑρίγοα ἴο ρσίῖνθ ἴο ΘΥ̓ΘΥῪ {06 118 ᾿πΠουϊίαποθ. δυΐ ΠΠΘἢ 810 
ΠΘΝΘΙ 80 ΣΟΔΟῪ [0 ΒΆΡηι} ΟΠΘΟΡΪΥ ἤο {Π|6 ἀΘΟ 5108 οὗ δποῖθοῦ 
8, δυθὴ Του ρἢ ΓΠΘΥῪ ΤΑΥ͂ ὃ {Π|6 τοβα] οἵ ἀἰνίηθ 1μϑρί γα], ἃ8 
[ΠΘῪ τὸ ἴο ἃ (θεϊβίοῃ, δυτῖνθα δ ὈΥ ἃ ἰοῖ ονοῦ ψῃϊοῦ [Π6 ωογὰ 
ΡΓΘ81465, 8πΠα [ἢ 8 ΘΠ ΤΓΘΙΥ Γαϊβο αὔονο Πυιπιδη σαρτῖςθ. 16 
Ιοῖ ννὰβ ἐπογθίουθ ἴπ6 Ὀθϑὲ τηθϑῃ8 οὗ βίορρίηρσ ἴπ6 πηοὰτ οὗ 
ἀουθίογβ ἀμ α πῃ) ο]ονογβ. Βα {Π6 ι.86 οὗ [86 ἰοΐ ἀϊά ποῖ ργδνθηΐ 
[Π6 ΠΘΟΘΒΒΙΥ [ῸΓ ἃ Βα Ὀ5θαπθιῦ ἀθοϊ βίο 88 ἴο [6 Ἔχδοῖ αἰ ΠΠΘΠΒ10ΠΒ 
οὗ {{| ΤΟΓΓΠΌΓΥ, ὙΥ ὨΙΟἢ ννθῖθ ἴο θ6 τορυ θα 1η θοῇ ο886 ΟΥ̓ {Π|6 
8120 οὗ {π6 06. ΕῸΣ {Π||8 ραγροβα ἃ βρθοῖαὶ σοπ 88:00 Ὑ788 
Δρροϊηίθα, σοιῃροβθὰ οὔτ] δ᾽ ἀθγβ οὗ 4}} {Π| {γ10 68, Δη ἃ {18 [Ὁ τνᾶ8 
ΓΟΠΔοΓΘα ᾿ρΟΒ8810]6 Ὁ ΔΠΥ͂ ὁΠ6 ἴο αν 180 οαι186 οὗ σοπιρ] δἰ ηΐ, 
1μαῇ 8 τσ δ ἀπὰ ο]αῖτη8 δά Ὀθθη οἰ Γ ονθυ]οοκθα οὗ ἀπέ ΣῪ 
ἄθαϊ ἢ. ὙΠ τορανγὰ ἴὸ [Π6 Ἰθδηποῦ ἴῃ πν ἰοἷν [Π6 Ἰοΐβ ὑγ 6 6 
οαϑῖ, 6 σᾶηποῦ 80 ὈΒογ 6 ἴο {Π|| ορ᾽πίοῃ οὗ Οἰογῖσιιϑ, νΠο βὰρ- 

ῬΟΒ68 [ῃδΐ {Π| ἢδιη68 οὗ {[1Π|6 θη ὑγῖθε8 τοῦθ ἩΥ θη ἄοννη, ἀπὰ 
ὈΪασρα ἴῃ [π6 ὑγη, δηά {παῖ αἴον ἴῃ ἰδαπὰ πδά θθϑη αἰν! θα 1ηΐο 
ἴθη ραγίβ, δδ ἢ {γ 6, 88 105 Π8 16 νγ88 ἄγαν, δβοϊϑοΐθα {πὲ ρογίίοη 
ἢ ἢ ρ]οαβοα ἴὑ Ὀεβι.: Τ|}}8 νουὰ ἴο ἃ στοαὶ οχίθηϊ ἢᾶνθ 
ἐγαβίχαίοα {Π6 ΘΧΡΥΘ88. ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ {π6 ἰοῖ. Υα πηυβῦ {πογοίουθ 

1 ͵)οβερλιιδ( Αΐ.ν. 1--22) βοοτηβ ἰο ἔδνα δηἰογίαϊ πθὰ (Π6 ΒΆπη6 ΟΡ᾿ πΙΟΗ ; 
Ὀαυΐ, 848 Ο΄. α ᾿αρίάε (οτι αμαρ. χν. 1) 88 νν6}] βαϊἃ, “"" {818 ψουὰ πᾶνθ 
Ὀδθη θὰΐ 1.4} ἃ Ἰοίίογυ, νἱΖ. οπθ ἔου {86 ἰγῖ 068 ΟἾΪΥ, ἀπά ποὶ ἴῸγ [Π6 
ῬΓΟνΊΠΟΘΗ ; ἴῃ ἔδοί 1ἰ νουϊὰ ἢανὰ θθθη τὙϑίθοῦ ἃ 86] οἴ θη. δοοογάϊηρ 19 
ἰἀβία ὑπδῃ ἃ ἀθοϊβίοῃ Ὀγ ἰοΐ." αδίιβ, οα ἴμ6 οἴμογ ἢδῃά, σοῃ]θοίγοβ 
ἰ8δὺ ΟὨἾΥ [Π6 παιλ68 οὗ (6 ρῥγονίποθβ θοῦ μἰδοθά ἴῃ ἐῃ9 ἀγη, δηὰ ἐδδΐ 
ΟΑΟΝ ἰγῖθο ἄγον 118 ἰοὶ δοοογάϊηρ ἰοὸ (8 γαπὶς ; Ὀδοαῦβα οἰμογνν δα ἰὐ 
τοῦ] Ὀὲ αἰ ον} ἰο οχρίαῖπθ μον ἰΐ τγαϑ (μαὺ τπ6 ἔτϑι νγδ8 ἀγανγῃ ὈΥ̓͂ 
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ἈΒΒΌΠ16, ἃ8 ἴπ6 Παδῥίηδ ἀηα ΟΥΠΟΙ Θχροβιίογβ ανα ἀοπο, [Πδἱ ἔπ 616 
ΘΓ πῦο ὉΓΠ8, ΟΠ6 σοῃ δι ηἰ Πρ {Π|6 ΠᾶΠΊ65 Οὗ {Π6 {Ὑ10 68, (ῃ6 ΟΥ̓ ΠΟΥ 

{πο086 οὔ 6 ἰεῃ αἰ ν ΒΟ ἢ8 οὗἉ 1[Π6 ἰαπά, δῃά ἐπαὶ ἃ Π8Π16 ννᾶ8 [δ Κϑῃη 

ἂἱ 1Π6 88π|6 {1π|6 ἔτοπι θδοῇ οἵ [ἢ6 πγῆ8. ΤῊ ἀγρσαπιοπὶ νΒ]Οἢ 
ΟἸἰονίσιι8 Ὀτίπσβ ἔογναγαὰ ἐν ορροδιίξίοπ ἴο 1118 Ἔχ ρ]απδίίοη δῃὰ ἐπ 
δυρρογί οὗἉ Ὠϊ8. ονγη, ΥἹΖ.) {παὶ (416 }} νγου ὰ ποῖ πᾶνο γθοθῖνϑα {Π|Ὸ 
Ῥοββ8θβϑίοῃ γν ΠΙοἢ ἢ 80]1οἰοἀ ἴῃ ΗΘΌτΟΙ, πΠ}658 [ν18 ἰγῖρα μά 

βϑἰβοῖθα {πδῖ ραγὶ οὗ δηδᾶπ ἴῃ νοι ΗΌγοη τν88 δἰ τααἰθά, ἀο68 

ποῖ δἵ 811 Ὄϑίδ } δὴ ἢ 18 ροϊηΐ, ἴον [ἢ 6 ἰοῖ σου σοΥδῚ ΠΥ πανα Ὀθθη 
80 Τορ]αίοα Ὁγ 1Π6 Ἰμογὰ (ἀοά, {ἐπαᾶὶ ἐπὶ ραγὶ οὗ {πΠ6 σο.ΠΕΓΥ, ἴῃ 
ΜὨῖοἢ ΟΑ]οὉ μαα δἰγθδάν Ἵμόβθη [118 ἱπῃογιίδποθ, βῃου]ά (8]] ἰο 
16 ὑγῖθο οὗ  υἀ κα}, δηά τῃ8 6 τπιρσῃς παν ὈΘΘη αβϑοοίαἰθα πῖτῃ 
᾿}18 {ὉἸῸ6 πον Πδίαπάϊηρ [18 οὐνη μα δροπαάθῃς οΠοϊοο. 
7 ἰ5 βοπιοῖγῃδὶ σου) γκϑῦ]6, μουγθνοῦ, {πὶ [Π6 οαβιϊπρ' οὗ [Π6 

Ἰοΐβ νγᾶ8 βίορροα 88 β00ῃ 48  υἀὐδῇ ἀπά «“ο586ρ ᾿ιδἃ τϑοθῖνϑα {Π6}Ὁ 
8708. ΤΠ σομῃηπημαπα οὗ (ἀοά, {παῖ {πὸ ννῇοΐβ δη 4, ὄνθη {πὶ 

Π]οἷ Πδὰ ποῖ γοῖ Ὀδθη σοπαιθογοά, βπουϊὰ Ὀ6 ρογιοηθα οὐΐ 
διηοηρβὲ {Π6 πἰπθ ἐγ] 068 Δηἀ ἃ ἢ4]} (εἰιαρ. ΧΙ. 1 --- 7), σου ]ά Ἰθδά 
118 ἴ0 Ἔχρϑοῖ δὶ θη οηοθ ἴΠ6 οδϑιηρ οὗ {Π6 Ἰοΐβ ἢδα Πςοπλ- 
τη ης 64, ἴΣ νου] ργοσθϑά ἀπ πίογγαρίθα ν, τἀ 11] ΘνΟΥῪ {τἰδα Πιδὰ 

τοοοῖνϑα 105 βῆδαγο;:; δηὰᾶ {ἰῶὰῦ 11 ψουϊὰ ΟἾΪΥῪ ἤανθ ἴο δῃΐογ Ὁ ἴῃ 
ΘΠ Δ Π6 6 ΡΟΠ {Ππ6 αἰνίηθ ῥτοπ 56, ἃπα οχίουτηϊηδΐθ οὐ δὖ θϑὶ 
Β δ᾽] υραΐο [πΠ6 ΟΑΠδλπ 68 ΜὙΠ0 501}} τϑιμδῖηθά, Βαΐ, ἱπβίοδά οὗ 
{Π18, 48 ΒΟ 88 ἴδ 8ῆδγαβ δὰ Ὀ6ὸη δοιὰ ἴο οπα ὑσὶ δπὰ ἃ 
416 {Π6 σϑτὰρ 88 τοιηονθα ἔἤοτη (Ἰ]ρα] το ΘΠ] οἢ (ΟΠ Δρ. χῖν. 6, 
χν]. 1 δπα 9), ἀηα {86 4 ΌΘΓΠ86]6 βοΐ ἊΡ ὑπ γθ (ΟΠ αΡ. ΧνἹ]]. 1) ; 
δηἃ {Π6 ΟΥΠΟΥ ὑγῦ68 τηδη  ϑιθα 80 [1{Π|6 δῃηχίθῦν ἴο γθοοῖνθ ΠΟΙ 
ἱηπουίδησο, [Πᾶὺ ὁ) οϑῆπ Πα ἴο Β4Υ ἴο [Π6Π} : ““ Πονν ἰοπρ' ἅΓ6 Υγθ 
ϑἰαοὶς ἴὸ ρὸ ἴο ροβϑ8688 {86 απ, ψῃϊοῃ τἴ86 Ἰωογτὰ Αἀοἀα οὗ γουΓγ 
(ΔΈ Πο 8 ἤδίῃ ρσίνοῃ γοῦ ἢ" Ηδ {Π6ῃ Δρροϊπίθα 8 ΟΟΠῚ ΠῚ 8δίοι, ο0Π- 

ψυάκι, ἐπ βεοοηά Ὀγ «“οδβορὶι, (9 ποχὲ ὈῪ (6 ΟἴΒ6Υ 808 Ψ Βοῖα «8600 
μαδὰ Ὀγ μἷ8 νυῖνϑβ, δῃὰ {86 ἰαϑὲ ὈΥ [86 ΒΟῃ8Β οὗ 16 Βαπαπιδϊάθηβ. Βαϊ 
{118 ογᾶάθυ. ἀοϑθϑ ποῦ βυῃρρογί {6 Βαρροϑι(ἴοη ἰπ {Π6 Ἰοδδὶ, ΘΒ ρα ΪΥ ἃ8 10 
ἄο68 ποῦ ΔΡΡΙΥ ἱπ ΘΥ̓θΥΥ οϑ86ὲ. ΕὟὉΓ οὐ ψἢδὶ στουπα οὗ ργογορδίνο αἀϊὰ 
Ζοθυ]οῦ Ῥγθοθᾶθ ἢ8 οἱάθσ ὑγοίῃον [ββδοβαγ, οὐ Ναρ δ] (μ6 οἰ δθν Ὀτο- 
{ον ἤδη ὃ 

1 ΤΏοβο ψἢο ἀο ποΐ Ὀθ]ῖονο ἴθ (Π18 ἴᾶνα οὗὨ οουγϑθ η0 ΟΥ̓ΠΘΥ 8] (ΘΓ 8- 
εἶνο {πῃ ἰο Ῥσοποῦποθ {86 οἷ τηογο σλαποθ, οὐ οἴηθ ἴο τορϑγὰ ἐῃ6 
ΤΟΒῈ}} οὐὗὁἨ (6 ἰοῦ 88 δὴ διτδηρθιηθηΐ ἢ (86 ρατὶ οὗ (Π6 ῥγιθββδίβ. Κ΄. 
Ζοπρενῖε (ρ. θ5ὅ 864.), ἱπουρἢ ἢ6. ἀο68 ποί ΒΑῪ 848 τηυοΐ, γού οἰθασὶν 
ΒΏΟΝΒ (δὶ Π6 Ὀ6᾽Ιανοα (Π6 ἰοί ἰο ἢν Ὀθαη τοριυϊδίοα ὃν [6 ΗἸΡΉ 
Ῥυιοδὶ δοσογάϊηρ ἴο (89 οχίβιῖπρ οἰγουιπιθίθῃορϑ, 
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βἰβίσησ οὗἉ ἔνα π γ ΟΠ 6 τήοη, [ἤγοα ἔγοτῃ οὶ {1 06, ἀπά δοηΐ {Π6Ὴ] 
οὐ ἴο ΒΟΥ ἴπ6 σΟΌΠΙΤΥ, δηα Ὀγησ ΠΟΠῚ6 ἃ ἀδβοσιρίίοη οὗ 1, 

ἃηα ἴο ἀϊνίἀθ 10 Ἰηϊο βονθῃ ραῦίβι Απάὰ 1 νγὰβ ποῦ {1} αἴζου 1ῃ6 
ἀαβογιρίοη οὗ {π6 οοιπίγν, [Ππ8 ἀγγαηροὰ δοσογάϊπρ ἴο 1[8 οἰ{168, 
Πδἀ θαθη γϑοοῖνϑα, {πᾶὶ ἢ6 τὰ δ0͵]6 ἴο ργοσθϑᾶ ψ ἢ 1Π6 ]Ἰοῖ, ἀπά 

ἀϊϑιίγιθαΐο ἴο ϑδοῖ ὑγῦ6 108 Δρροϊηϊοα βῆδτο. Τῆ6 Γθᾶβοη ἴῸγ (Π]8 
ἸΩΤΟΥΓΌΡΠΟΩ 18 ποὶ βιαίθ. ἡ ήαδβίιϑ (οπ οἤδρ. χν. 1  ---4) {Π10Κ8 
᾿ξ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥΥ͂ ἴ0 ἀ55.π16, ὑπαὶ ΔῇοΥ {π6 ἀοἔδαί οὔ [π6 (ὑδηδαπῖ68 Ἰῃ 
1{π6 βοι{Π δηὰ πουῖϊ, [Π|ὸ ἀἰν βίο οἵ {ΠπῸ σοπαιογρά απ νγἃ8 
σοτητηθποθα ὈΥ {116 ἰοΥΤΊΟΥῪ τυ ]ο]} [6}] το [π6 {γ10685 οὗ ἡ παῖ δὰ 
“οβορὶι θαΐησ ἀνγαγάθα Ὀγ ἰοῖ, νι ποὰΐ ΔὴΥ δοσαϊαΐθ τηθαϑιγο- 
τηθπί, δὰ {πᾶ ΟΠΙΥ {1 ὕνγο ὑγιῦθ8 τηϑηϊτοηθα, ἃ8 Ὀοίπρ [Π6 
πηοϑὺ ρονγοσα], σγοσὸ αἰ]οννοα ἴο ἀγανν ἰοΐ8. ἴὼγ 1, Βγ {Π6 ἀρρτο- 
Ργιαοη οὗ [Π6 βουΐμογη ἀἰβίγιοι οὗ Ῥα]δβίίπο ἴο {1Π|656 ἐγ 1} )65, 4116 
ΟΑΙΡ αὖ ΟἸραὶ ννα8 νυ 6}} σαατγαρα ἴτοηι ΔηΥ βυάάθῃ αἰΐδοῖκ οὐ {Π6 
ραγί οὔ [ἢ8 ΘΠΘΙΩΥ ; 8ῃ ᾿πηρογίδηϊ ργθοδυςοη, 88 [ἢ 6 ΟὟΠΘΓ ὑγ1 068 
Πδὰ βιοννῃ 80 [1{|}6 ἀθϑίγα ἴο ἴδ ροββθδϑίοῃ οὐ [Π|6 ᾿πῃουιΐϑηςθ, 
ΜΠ ]Οἢ τν88 Ποσθαίου 0 Ὀ6 δϑϑὶσῃοα 6. 116 οχδοῖ αἰδίγιθυ- 
[ἴοῃ οὗ ἴπ6 ἰαπὰ νγὰ8 {πο οίουθ ροβίροπθα ἀπ] τθββθη σοῦ δὶ 
Ὀθθη ἀδβραίομοα ἴῃ ον αἀἰγθοίίοη ἴο πλαῖκθ ἃ ΒΌΓΨΘΥ οὗ {ΠῸ 
ΠΟ ΤΥ) δηκ ἴο Ὀτίησ ὈΔΟΚ δη δοςσυταίθ ἀθβουρίίοη. Τ]18 νἱϑὺν 
18 σΌΠΟΓΑΪΥ ἀρρτγονοά Ὀγ “ποδιά ζίον (Ὀ10]. ΑἸΟΏΚ. 11. 1 ρΡ. 988 
864. δῃά 294 544.), 126 Ῥγείί6 (ἔλῃ]. Ρ. 282), ἀπά υ. ΖΠιοπσονζθ (Ρ. 
651 86.ᾳ.) Τθ Ἰαίίοσ, μοννονοῦ, ϑαρροβοβϑ ἐμαὶ [πΠ6 ἢγϑί αἰ ν:βίοη 
ἴοοΚ ΡΙαοθ ἱπιπηθαϊαίοϊν αἰζοσ {{|ὸ δαυ Ἰοὺ σα ραῖσῃ ἀραϊηϑὺ [ἢ 6 
Οὐπδδηϊίοβ οὗ [πΠ6 βου} (ο]Δρ. χ.), 8πά {πὶ [Π6 γγχᾶγ ἀραϊηβὺ [Π086 
οὗ π6 ποῖα ἰπίθγνθηθα Ὀούνγθοπ {Π6 ῃγϑὺ αἰν βίο αὐ αἸ]ραὶ ἀπά 
{Π6 βθοοπά δὲ 5810 ἢ ; πὸ ἀἰνί βίο {Πι8 κθορὶησ ραοθ σι [86 

οοπμαμοϑῖί8. Βαΐ ᾿ξ 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο γΓοπιδτῖς [Πδὺ [Π6 τηοά!- 
βοδίϊοη οὗἩ [Ππ6 αϑονθ- τ ΠἸοπΘα Πγροί 6518, νυν ἢ]0 ἢ 18 ἤθτο 8ὰρ- 
σοβίϑά ὃγ υ. Ζωοπσονῖδ, δια 458. 1ἢ τηοϑὲ ρ᾽ατίηρσ ορροϑιτοη ἴο ἘΠ 6 
βἰίθπιθηίβ οὔ [Π8 ργεϑθῃΐ Βοοκ. [ποῆϑρ. χἰϊ!. Φοϑίιυα 18 814 ἴο 
ἢανα Ὀ6θῃ 1ῃηϑιγαοίθα ἴο δηΐοῦ ἀροη ἴπ6 σψροῦΐ οὗἉ ἰδίας οη ἀπά 
ἴο ᾶνΘ σομηπηθηςρδα {Ππ8ἴ πγοῦΐς, δον [Π6 πιμο]6 οὗ [Π6 σουηίγσν μά 
θδθη οοπαπθγοά ἔστοπι 116 βου ἢ ἰο [μ6 που, τ ἢ [ἢ 6 Θχοθρίίοι οὗ 
{Π6 ἀἰβίγιοίβ πιθη τ] οπθα ἴῃ οἢδρ. ΧΙ]. 2---ὅ.} Απά δνοῃ {Π6 ᾿γρο- 

1, Ζοη ρον δ᾽ 8 ἈΒΒουἷοπ ἴῃ Βπρροτέ οὗἉ ἢ]8 ορὶπῖοη (ρ. 651 864.), νἱΖ., 
ἐἐπιαὲ ἴξ πηΔΥ Ὀ6 ῥτον δά ἔγοτῃ [π6 δοτγιρίαγα ΠἸϑίοτΥ 1861, {μὲ [Π6 ἀρρτο- 

8 
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{Π6818 ΟΥ̓ αδέιδ αὐὰ οδοηηιλλίϊθν 18 αἴ νατΊαποθ ἢ [Π6 ἀἰνὶπα οοπη- 
τηδηα το ἀἰνίἀ6 ἐΠ6 ψγο]θ σουσῃσν ὈΥ ἰοῦ δππομρβῦ {Π6 πἰΠ6 ἘΓ1 065 
Δ ἃ 4], [16 ὉΠΟΟΠα ΘΓ 88 νν6]} 88 ὑπ6 Θοπαιογθα ρογίΐοι8, δια 
αἰπηοϑί ἀΘβίγουϑ [6 ναὶὰθ δπὰ ἀδίθαίβ [Π6 ρᾳΓροβθ οὔ ἐπ ]Ἰοί.1 Οἰδγῖ- 
ομ8 πα οδοηπηε ον (3 6}.0].} [1 1ῦ ργοῦ Δ ]6, ἐπα βοπιθ ἀϊβραῖο 

ἸΏΔΥ ἤᾶνθ ἃυΐβοη διηοησδὺ {Π6 {06 8, οἰ Π6Γ οὐ βοοουηΐ οὗ (86 
ῬΘΓΙ 88:05. ρίνθη ἴο {ΠῸ γα οὗ  πάδἢ ἴο σἤοοβα ΔὴγΥ ρᾶτί οὔ {Ππ6 
Ἰδῃὰ οὗἩ Οδιιδδὴ ποῖ ρ]θαβθα ἰζ ; οὐ Ὀθοδιι8θ 80 ἰαγρθ ἃ [8 6 

ῬΥγϊδιϊοα ΟΥ̓ ἰοῦ ρῥτγοοθοάθα σγαιμαϊίψ, δοοογάϊηρ 88 ἴπΠ6 βυσοθββ διιὰ 
, δάνδπορ οὔ ρατίσαϊαν {γἰθ68 σοπάθγαα 1 ροββὶ Ὁ]6,᾽" τϑβϑίβ δ᾽ ἰορϑί θυ ἅροη 
ΘΥΓΓΟΠΘΟυΒ ἈΒΒΌΠΊΡΓΙΟΠΑ δὲ ναυίδποο Ἡ ΠΏ [86 ἰΘχί, Τθυδ, [ῸΓ ΘΧΔΠΊΡΙα, 
[6 8808 : “186 ἀουδίο ἰγῖθο οἵ Ψοβορὰ δἱ γϑι γτεοοῖνϑὰ αὶ ομ6 ρογίϊοῃ 
(ςδδρ. χνὶ. 1---4, χνὶϊ. 17), ἀπὰ 10 γγ88 ποὺ {11} αἴνου τ αγὰβ {Πα ἃ αἰϑι1η6- 
(ἴθ νγ88 τηδάβ δούννθοη Κρηγαῖπι ἀπὰ Μαηαββθῆ (μα. χνΐ. ὅ β86α.}"» 
(ΤΠ θγο 18 πὸ ἔουπάδίϊοῃ ἔου {Π|8, 88. γγΧ6 88}8}} 8ῆον δἱ σῇδρ. χυΐ. 1 844.]. 
“Τοὲ ἴὸ ὕὈ6 ἔαγίμον οὐϑογνθᾶ, ἤονγ ἴῃ οἰδρ. χὶχ. βοπιθ οὗ 1ῃ6 {Ὑ10 68 
τοσοῖνθ βο} ἰγδοίβ οὐ ἰδμᾶ, 8δΒ ρῃσγαϊπι δὰ Μδηδββο} δὰ ποὶ οὗ- 
ἰαἰποά ροβδβοββίοιν οὗ, ῇθῃ δὴ δϑυ] οῦ αἰνβίοπ ν 88 τηδάθ (οἢδρ. χυ]]. 
14---Ἰ8)." (ἘὉΒυῖ ἰπ {μ6 50-6Ἀ]16 4 φαγ! οῦ ἀϊν᾽βίοη {πον ἢδά Ὀδθη 
δβϑ σηθα ὈΥ Ἰοὺ ἰο Ερῃγαῖὶπὶ δηὰ Μδηδββθῃ, (που ρὮ, οἢ δοοουηὶ οὐἩὨ {Π6 
8{1}} τοπιδἰ ηἷπρ Οδηαδηϊῖθ5, {Π6Ὺ ᾿ιδά ποῦ (ΔΚθη ροββϑβϑίοῃ). “Ἀπ μον, 
ΤΔΟΓΘΟν οὕ, ϑηθοη γοοθὶνοα ἢ18 βθδγο ΜΠ 1π ἴῃ6 ἱπῃογιίαποο οὔ «πάδῃ, 
Ὀδοδιιβθ 10 Παὰ Ὀδοη Ἰουπά ἔγοπι δχρογίθποθ, {Π|8ὺ «Ψ 0648 Βῆδγ6 ννᾺ8 
100 ἰάγρθ,᾽ ((Πἰ8. 18 ρτδηιθᾶ, πὶ 10 ἀο68 ποῖ ρον ἴῃαΐ (86 ργόρστθιθ οὗ 
186 αἰνίϑιοη Καρί ρᾶοθ ψἹΠἢ τμαὉ οὐ ἴΠ6 ὀοπαιεβι) ; “ΠΟῪ δἱ (86 ἢγβε 
αἰνιϑίοι (π6 (οΥΓ ΠΟΥ ὙΠ] 6ἢ δὐλογναγάβ θοϊοπροά ἰο Βοιή)ηϊηΐηῃ τνᾶβ 
ἀϑαριοα ἰοὸ ΕΡὨγαῖμη, δπὰ νἂϑ θη οὐ (Π6 δ 5θαιοπί αἰ ν᾽ βοὴ αἱ 
ΒΉΠΟΉ, ρίνοπ ἂρ ἰο Βοη]απηῖη, Ὀθόδυ8βθ 186 δ] ογθά οἱ γοπηβίθ 65 
τοαυϊγθα 10 (οἢδρ. χνὶ., χνὶ. 1, 864.. 11 864ᾳ.). (ΤΠ ἷ8 18. ρᾶγα ἱπιαρὶ- 
ΠΔΙΙΟΠ ; ΘΟΙΏρΑΓΘ οἡ (6 οἴμοι ἢαπᾶ σἤΆρ. χν. 11 8β44.). “Απᾶ α]8ὸ 
ἴον ἤδη 15 ραϊ ἴῃ Ὀοίννθθη Ψυήδῃ ἀπά ΕΡἢ γαῖ᾽ (οη]γ Ὀθοδιβα Ὀθίνγθοη 
[Π6886 ἔνγο {ΠἸ|6 ΓΘ νγ88 811} δὴ ἀπαρργοργίαί θα ἰγδοῦ οὗἩ ἸΔη4), “" ἀπά Ποιν 
Οἰ0168. νογο 8]]οὐἱϑά ἰο οπα ἐν1ῦ6, δηὰ 1 (ῃ6ν δου]ὰ ποῦ ἰαἴκα {π πὶ, "6 ΓΘ 
αἰζογνναγὰβ ὑγδηβίοσγοα ἰο δηοίμον (ΤῊ ΒΒ ἔδοϊς ἄοθβ ποῖ ἔΆνουγ (ἢ 6 
Βυρροϑίξοη ὑμαὶ (Π6 ἀϊδίγ! θα οπ Ῥγοοθθάθὰ ρσταάυδὶ] Υ δοοογάϊῃρ ἰο (86 
ῬΓΟΡΤΘΒΒ πι846 1η (86 Θοπαιοβί, θα πηρυοὶν ῥγονοβ αὐ {16 ἢγϑί ἀγγϑῆρο- 
Ι,Θη(8 γγ6Γ6 δἰ υνΑγ 8 ν ἉΥΙΟΌΒΙΥ τη 118Ε686).Ψ 

1 ῬῸΣ {1||8 τβΆϑοη ὦ. .. 1285 ((Θβοῇ. .}05. ἱ. Ρ. 197) 88 βυρροβίοα ἃ 
το βοαδίίοη οὐ {π6 ορϊπίοη οἰ ὰ ὃν αδίιϑ.: “Τὺ 15. ποῦ ππργοῦδῦ]6,᾽" 
ἢθ βδύ8, “{πεὶ ΨΦοβιαδ Ἰοὺ [Π686 ἔνγο ρογννογίαϊ ὑγῖ 65 ῃγϑῦ ἄγανν (86 Ἰοῖ, 
{πᾶ {Π6Υ ταῖρῦ 06 (π8 ᾿πιρ6}}] 64 ἴο δοὺ τοῦθ σουγαρΘΟυΒΙΥ ἴῃ ἃ ρτγο- 
νίποο οὗ {Π6ὶγ ονῃ, δπα ἴο θχοτί ὑποπίβοϊνοβ (Πῃ6 ΠΊΟΓΟ 5 ΓΟ ΟΌΒΙΥ 0 
ΘΧΡΘΙ {π6 δποίθπε ἱπ]ιδὈϊ 8π|8. Βθαῦ [Π18 ἀἄοθα ποὶ (ἤτον δὴν 116} 
ἀροη {{Ἰ6 ολιι56 οΥὨ ἴΠπ6 ᾿πἰογγυρίίοη οὗ (Π6 νογκ οἵ αἀἸβίγι θαϊοη : ποσὶ, ἴῃ 
ἔᾳοῦ, 88 Ψγ6 ἤανθ δἰγοϑ νυν βιιονγη, 18 {Π6 ΓΘ ΔΎ ῬΓΟΌΔΟΙ ἐν 1π (ἢ6 οΟπ͵76ο- 
ἴατο {86 ], 
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μμα Ῥϑθὴ ρίνθη παῦ ἰγῖρο, {πᾶῖ, δ 1 Κορῦ ἴξ 4}1 ἴο ἰϊ86 1 {πποτὸ 
νου ἃ ποῦ Ὁ6 80 Π]οΐθης ἴο ἀἸπίγθαϊο διηοηρσβῦ [Π6 οἵου {γ] 068. 
ΤῊ ἤγβι οὔ Π6 δγραπιδηΐβ, ὈῪ νν μΐοἢ {πο ῖν ΠΥ ρου βῖ8 ἰβ βαρροτγίοά, 
ἢα8. ΔΙΓΘΔΑΥ͂ θθθη σοξαϊθα ; 0Π6 βϑθοοπά ἃρρϑᾶῦβ ἴο 6 βυβιαϊποα, 
ποῖ ΟἾΪΥ ὈΥ 86 ἔποι {πᾶ} τ86 1π] ογ β ποθ οὐ {Π6 {τῖρθο οὐ ϑβπιθοη 
ὑ 5 85) ηθα (0 Ὁ ψΠ Ὠϊη {πὶ οὐ ΤΠ ἐγ θ8 οὐ δυάδι, Βαϊ 4150 Ὀγ 
ἈΠΟΙΠΘΓ, ΝΖ.) {Ππ0 οἶΣ168. ὑγεσθ ρίνθηῃ ἀρ [ο {Π|6 ὑγῖθα οὔ Πθϑὰη ὈγῪ 
Ὀοτἢ ἀαᾶ}} ἀη ρῃν ναί. (΄. α Σιαρίάο ἰτοασὶποβ ἐμαὺ τπ6 ἀϊδετι- 
Ὀυιξοη ννα8 ἱπιθυσαριθα “ἐ ρΑΓΕΪῪ οη δοσοπηΐ οὔ Ε}ν6 βο(ἢ πὰ οονναγ- 
ας οἵ εἼ16 βονϑὴ {γ1068 (ν. 8), Δ! ῬΑΓΏΥ 80 θθοδιβα ἃ βαδρίοίοη 
[47 αὐίβθη, πὶ [Π6 ἢἤχβι τηθαϑυγοιηθηὶ οὗ τ Ηοὶγ 1,δπὰ μαά 
ποῦ Ὀθθη τη846 ἩΠἢ 8 ΠἸοΐοπὲ δοσυγασυ, δας ἐπαῦ Βοπιθ πιϊβίαϊκθ 
παὰ Ὀθθὴ ταδί ὈΥ ἴΠ6 ΒΆΓΝΘΥΟΓΒ; [ΟΥ̓ “05]1ὰ8 ΒΘ Α ΘΠΙ]Υ͂ 
ἀθφραίς 8 πἰἴπθ τηθη, ἴο ἴδϊκ6 ἃ ἸΏ ὀχϑοῖ Ἰηθαβυγθιηθηΐ οὗ [Π6 
Ἰαπὰ ννῃϊοἢ νν88 ἰϑῆϊν ῸΓ 16 βϑανθὴ ἰγἰῦοβϑ, δηὰ ἴο αϊνία ἴὑ ἱπίο 
860 6} Παγί8,) Βαῦ {Π6 ουδογραϊς οὗἩἨ Δ}γ ἀϊβραΐθ οὐ {Π6 οχἰβίβῃηςσθ 
Οἵ ΔΗΥ͂ ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ) 8668 ἴο δ6 αἀἰβργονθά Ὀγ ἔπ γϑῦιοναὶ οὗ [Π6 
τ γηϑοὶθ ἔοι αἸρσαὶ ἴο Θ'ῃ1|9}} αἴθ {Π6 ρογιοπβ οὔ δ πάδἢ δὰ 
ΤΟ ΒΘΡἢ δά Ὀθθη γγαηρθα, [ὉΓ πὸ ἀϊβραΐθ ΟΥ ϑι5ρ! οἴη οδΠ ρο8- 
510] Θχρίαίη παῖ, [10 {π᾿ τοϑὲ οἵ {π6 ἰστῖθοβ δά Ὄχργθββθά ΔῃῪ 
αἰββα δίθοιοπ αἱ 1Π6 ΤΟΎΤΟΥ ἀϑϑισπθα ἴο δ υἀδἢ Δηἀ «}ο560ἢ, ΟΥ̓ 
ΔΗΥ͂ βιιϑρίοίοη {Ππῶῦ πον πα ὕδθῃ 1πΠ] αγθα 1 ΘΟΠΒΘΑΊΘΗΟΘ, 8168 
Θὰ ΠΟΥ ἤᾶνθ Ὀ66η ἰά ΚΘ ᾿ππ] ἸδΙ Υ το 86.116 {Π1| ἀ18- 
Ραΐο, ὈΘίογο τϑιηονὶηρσ {16 (Δ θΈγΔ616 ἔτοα ΟἸρα] ἴο ΘΒΠοἢ. 
Μογθονθῦ, ΔΠΥ 800 ἢ ΓΘΆΒΟΙ 88 {118, [Ὁ Γ Ὀγοδκίηρ οἵδ᾽ τΓ0)6 Ἰοΐ, νγουἹά 
ἈΘΒΌΆΓΘΩΪΥ ἴᾶνα ὈΘΘῚ τηθηποιιοὰ ΒΥ {Π6 ἰϑίουαπ, πο 88 ποῖ 
ομλτοα το τοοογὰ {Π6 880ἰ8δοίίοη οὗὨ {Π6 δβρϑοΐδὶ οἰαίτηβ οἵ (ὑδ]θὺ 
Δη4 {πΠ6 ἀϊδεοπίοηϊ οὗὨἨ 1π6 Ομ] ἄγη οὐὨἨ «Φόοβθρῃ πὴ ἢ {Π6 Ἰοὺ ψ ὨΙΟἢ 
Πδὰ (Ἀ]|6ὴ ἴο ἴῃθῃ. γο σαλπποῖ ἐπογοίοσθ ὄνθη δάπι [116 οοΥ- 
γΓϑοίη 688 οὗ [Πη6 βιρροβί(ίοη οὗἩ (΄. α 71αιρῖά6, [μαὶ ἃ ΒΌΚνΘΥ, Πούνανοῦ 
ροπογαὶ, μα Ὀθθη τηδάθ Ὀοίογθ {πὸ σοιητηθποοιηθηΐ οὗὨ {πὸ ἀἰβεσι- 
Βαϊοη. Βαὲΐξ {ΠπὸῸ Φ0]]οννπρ ἈΡΡΘδΥΒ ἴο ἃ8 ἴο ὃδ6 {πΠ6 τηοϑὲ ρ͵δι- 
810]6 οχρ ἀπδίϊοπ οὐ {Π6 οουτβθ οὗ θνθηίβ: ἩΥΠουΐ ΔΠῪ δοσαγαῖθ 
ἀββογιρίίομ οἵ ἔμ Ἰαπὰ ἴῃ {Π6}Γ ροββθβϑίοῃ, δὰ ἔτῸΠὶ ἃ το πογαὶ 
ποίϊοῃ, δοαυϊγοά ὈΥ̓ ὑγανογϑίηρ {Π|6 νϑγίοιιβ αἰβιυσῖοί8 δου [Π6 
σοηααοδ, ΟἹ 115 οχίθηϊ δπὰ 1Π6 παίαγθ οἵὗἩ {πὸ ἀἰἴδγθπὶ ραγίβ, ἃ 

ΤΟᾺΡὮ ἀἰνἼβοη νγ88 τη8418 ἱπίο ὨΪΠ6 ΟΥ ἴδῃ ροΟΓΟΠ5 [ῸΓ ἴΠ 6 ριΓ- 

Ροβ6 οἵ αἀἰβεγ υυοη. ὙΤΠδ οδβίϊπρ οὗὨἨ 1ῃ6 Ἰοῖϑ 1Π6ῃ σοτημηθηςοί, 
αὐὰ {Π6 οχϑοῦ αἰ πηΘ 8: 0η5 οὗἉ {Π᾿π ρογύίϊο. ψ ἶοἢ (0}} το ἴμο ἰοῖ οὗ 
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ΔΗΥ͂ {χ106, ογ ἀθοϊ θα ἴογνατα 8. δοοογαάϊηρσ ἴο ΓΠ6 ἀὰιηθοΣ οὗ 

118 ἔτι 68. ὙΠ Θα 18 νν88 ἄομθ, ἴΠ6 ὑγῖρα δηΐου ἱπίο {16 

ἱπΠδυδηςο ἐῃιι8 4]]οὐϊοα ἰο 11, ἀηα ἴοοῖς ροββθβϑῖοῃ. ὙΠ6 ὀχϑοῖ 
(ἀοἰογηαϊπδίίοῃ οὗ ὑπὸ θουπάδιιθβϑ, ἢονγονοῦ, τνγ88 ποῖ {Π6 νγοῦῖ οἵ 

6 ἀΑΥ ΟΥ δνϑῆ οὗ βϑύθῦαὶ ἀαγβ. Οἱ [116 σομίγαγυ, [Ὁ γϑαυϊγρα 
ἃ σΟΠΒΙἀΘΥΆΌ]6 {1π|6, πα νγᾶ8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποῖ δἰτοσοί εν δου ]6α 
86} {ἰ1ὸ ἔγῖθο δα δοί δ! } Υ [ἀκοὴ ροββϑθβϑίοῃ. [}ἢ [Π]18 ΤΊΔΏΠΟΥ 

(η6 068 οἵ Φυάδῃ, ΕΡὨγαῖιη, δηαὰ Μαπαββθῆ, δὰ ομθ δίϊοσ 
ΔΠοΟί 6 Γ τοοοϊνοα {μοῖν ἱπ]ιουϊίαποο. Βαΐ {}}18 ὁσου ριθα βοπη8 {1Π|6, 
Δηα ψ1]5ὲ ΤΠΘΥ ἡ  Θ Θησαρθα 1η ἴα κῖπρ᾽ ρΡοββθβϑίοη, {Π6 βροῦ νγὰβ 
ἀφοϊάθα προὰ ψἤοσθ 86 ἠαρθυδοὶο βου ἃ ρου ΘΠ ΘΏΓΪΥ βίδηά ; 
8Π4 1Π6Γγ6, νἱΖ., αἱ ΘΠ Π]0}, 16 ννὰβ βεῖ ἂρ. ΤῊΘ 8016 οἂπρ παῖα- 
ΤΆ }]ν δοσοιρδηϊθα [Ὁ ἴο {πᾶ| μἷδοθ. Βυΐ ἤθη ΠΟΥ ἀγτῖνϑα {Π6γο, 
Δ ηἀἃ {Π6 οαϑίϊησ οὗ {π6 Ἰοΐβ νγὰ8 δδοιΐ ἴο Ὀ6 ρῥγοςθϑαθά νυ], {Π6 
Γοβὲ οὗ 186 1065 ᾿πϑη] 8164. πὸ στοαῖ ἀθδῖγτα ἴο δηΐθι ΡΟῚ ΔΙΗΥ͂ 
βοί1]16 ἃ ροββθβϑϑίοῃβ. ΤΉΘΥ πα Ὀθοη ὈΟΤῈ ἰη ἴΠ6 ἀοβογί, δπὰ ᾿δν- 
ἴηρ' στον ἋΡ ἰπ ἴΠ6 σλμρ, πδὰ Ὀδοοπὶθ 80 δοσυδβίομηοά ἴο ἃ 
ποπηδι-Ἰξο, τ(Πδ΄ ΠΠ6Υ ργοΐογγοα ἃ σοηθπιδηοα οὗ [Ὁ ἴο [ἢ 6 ροδβ68- 
βίο οὗ ἃ ἤχϑα :πῃουϊΐϊδησθ. Μογϑονοῦ, ἢ (ὐδηδδηϊίαβ 511} 

γοιῃδιηΐηρ ἴῃ {16 Ἰαπα, ᾿ὲ υνουὰ ἀριημαπὰ Δ. πλοῦ οουχαρθ δηὰ 
ὀχϑυτίοη ἴο 861Ζ26 ΡΟΏ 8ἃΠπ ἱῃΠουϊΐδποο, [ΠΔη ἴο ᾿ΐνο ἴῃ ἰθηΐβ δηΐ 
νγϑ ΠἀοΓ δυοαΐ [Π6 σΟῸΠΕΓΥ ΜΙ {Ποῦ ἤοοκβθ, 85 ΑΡγαἤδι, 188δς, 

δηὶ Φάςοοῦ μά ἄοῃθρ, ᾿ἰνὶηρ ὈΥ {π6 5146 οὗ {ἰπ᾿ὸ (ὐδπδδηθ8 δηὰ 
βιϑίδϊ θα ὈΥ ἴπ6 ργοάπος οὗ ἴ[ῃ6 ἰαπά. ΕῸΓ {1 ᾿πῃδ 8 η185, ΠΟ 
8.1}} τοιηδί η64, γγοσθ ἴοο ὑπογοισὮ Υ Ὀγόκθη ἀοννῃ ὈΥ {Π|ὸ γᾶ [ὉΓ 
1186 1βγϑθ] 168 ἴο ἔδαν ορροβίοῃ οὐ πϑχιη ἴγοπι {Π|61πΔ, 80 ἰοπρ' ἃ8 
1Π6Ὺ πιδάθ η0 αἰΐαεπιρὲ ἴο χροὶ οὐ οσχίοϊπαίθ ἴθθ. βθθυΐ 
Φοβῆαδ σου]ὰ ποὲ ἰδὲ ἐΐηρΒ ἔαῖκθ βοῃ ἃ ὑπγπ, νι ]Ποαΐ θοίηρ αἢ- 
[Ἀ10 0 }] το {16 ἐαδβὶς αβϑιίσιοὰ πὰ ὑγ Π6 Τωοτὰ. ἢ {πογϑίοσθ 
σοηάδιηῃβ ἴἢ6 μα ΠἘἔουθησθ οὐ ἴπ686. ἐγ ῦθ8, δηα ογάθυβ ἐδθιὴ ἴο 

τ κ6 ῬΓΘΡΑΓΑΙΟΏ8 ΤῸ ργοσθθαϊης ὙΠ ὍΠ6 Ἰο. Νον [Π6 ὕσθ6 
οἵ Φοβορὶι δὰ πὸ βοοπδῦ δηΐου ἀροῃ 15 ἱπῃουίδηοθ ἔμ 8 σοτη- 

1 ΤῊ σϑϑβοὴ ἴῸσ {1|6ὸ βοί πρὶ αρ οἵ {π6 ἰδΌΘΓΠ8ΟΪ6 τυ Ὦ1|8ὲ (ΠΟΥ ΤΟΓΘ 
ϑηραρθᾷ ἴῃ αἀἰντάϊηρ οὗ {Π6 Ἰαπα, 18 ἰο θὲ Ἰουηὰ ἴῃ 186 ἱπηρογίδηοο οὗ {18} 
ουθηΐ ἰο {86 ψΟ]6 οὗ (6 [βγϑοὶ 68. Α4.8 (6 βαποίυδγυ ψ οι αοὐ 
ἢ Π186} δά δρροϊπιοά, 10 ουραὶ Ργοροῦὶν ἴο ανὸ Ὀθθη χοᾶ ἴω 18 ρ͵δο0 
δῦ {1|ὸ ν γν οὐἱϊδοί, τη ογάθν ὑπαὶ {Π6 ὙνΟΥΒ ἢ ταὶ οομηθηοο, ΤΉϊν, 
ΒΟΥ ΕΥΟΥ, γγ88 τη ρο851016, ἀπ} (π6 ΕἸΡΗΓΑαἰτηῖ6 5, ἰπ πὸ τηα8ὲ οὗ ἩΒΟΙΩ 
18 βο {164 ροβι(ἴΐοη, δοοογάϊηρ ἰο ὑΠ6 Μ1}} οὗ (Π6 1,ογὰ, ν᾽88 ἴο 06, δα το- 
οαἰνοα {6 1γ ἐπ ογι ἴδῃ 6,. 
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Ρἰαιπ 8 γοῦθ μϑάγα ὑπαΐ 10 νγα8 [00 8π|4}}1. ΤᾺ Ϊ8 σοπιραἰηΐ, Ἰιονν- 
ΘΥ̓́ΟΙ, ΟΪΥ Βῃονθά ὑπαὶ πον δὰ ποῖ σουγαρθ ἴο αἰίαοὶς {86 
(ὐδπδδη 88 0 νγοσα 811} ἰοδυ τη τπΠ6 Ὀογάογβ οἵ {πον ἰαστῖ- 
ἸΟΥΥ. Απά «“οβῆυδ δ ὁποθ ρϑγοοῖνϑά ἐμαΐ, 16 {Π6 αἰνίβίοῃ Ὀγ ἰοὶ 
ΘΓ ΘΟ Ρ]οἰοα, τ ποαΐ {π6 αἰ βογθηΐ μογίϊοπβ οὗ [Π6 ἰαπά Βοΐησ 
ΙΔΟΤῸ Θχϑοίν ἀρβηθρά Π8ῃ {ΠΘῪ δὰ Ὀ66:, θνβὴ στϑαΐονῦ ἀἰβοοπίθηϊς 
σης ΑΥῖ86 διηοηρβί {Π6 οἵΠοΥ ὑγ1068, βοπια οὗ ψνῇοτα νου ὰ θ6 
ΒΌΓΘ ἴο Γϑοθῖνο αἰβίγοῖβ ἴῃ τ Π]οἢ [16 Οἰμἀ μη ϊζο8 ὑγο γα 8.1}} Ἰ γα 
ΠΌΙΩΘΙΟΏΒ ΔΠα ρον σία! {Ππ8π| ἴῃ {Π6 ρογίϊοῃ οὗἩ Εν. Ηδ 
ΕΠ γθίοσο 1βδαθα ογάουβ (Πα, θα ἴογΘ ΔηΥ ἤαγΠΘΣ ρΓΟρτθ88 γγ88 τη 6 
1η [Π|6 οαϑέηρ οὗ [Πα ἰοίβ, {πΠ6 χοϑῦ οὐ {ῃ6 ἰδηὰ 8ου]ά θ6 συ ΠΥ 
ΒΓνΘΥΘα, δηα αἰν! θα 1πο βενθη ἀἰβιγοῖβ, δηα ἰμαΐ {116 ἀ6βοσίρ- 
τ[ἴοη 8ῃου]ά Ῥδ Ἰαϊὰ Ὀθέογ ἢ. Τ]ι6 ἀἰβιγιςῖβ, 5 {πι|8 ἀθῆπιίοὶν 
Δύση σοά, ψγογΘ ἴπθη ἴο Ὀ6 δβϑϑίσῃθα ὃγ ἰοὶ ἴο {π8 βϑνθῃ {710 68. 
ΤῊ. ΒΌΤΝΘΥ ἱππΠ] ΘΔ ἢ Υ δον (Π8ὶ, ψ]ιθη [Π6 ἰογυϊζογίοθβ οἵ 
πάδἢ ἀπὰ «οβθρἢ νγοῦα ἴβίκθῃ ἀνγαν, ἴΠ6 ἰδαπὰ ψ ]οἢ τοδὶ θα 
ἴο Ὀ6 ἀϊν!ἀ6α διηοηρσϑῦ {πΠ6 ΟΥΠΟΡ {τῦ68 νου θ6. ἴοο 81:28]}] ἴῃ 
σΟΠρΑσϑοη ὙΠ ἰπαῇ ΜΠ ]Οἢ Παά αἰγοδάν ὑθθη 8] οἱ. [10 παά 
4180 θθθη ἔοι πα {πᾶὶ  πἀδἢ᾽ Β Βῃαγθ τνᾶβ ἰαυρῸῦ ἴῃδῃ (Π8 {106 
τοαπὶγοα (απ ᾶρ. χίχ. 9), ἀπά ἤθησθ ᾿ΐ ννᾶβ ὩΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΓ ργΙἃ] 
ΔἸ ΓΘΥ ΠΟ ἢ5 ἰο Ὀ6 τηδθ ἴῃ [Π6 γϑβα 8 οὗ [Π6 ἢγβι αἰνβϑίοῃη. Βαΐί 
1Π6 Ἰοῖ,  ὨΙοἢ Πα οησα Ὀθθη οδϑί, οου]Ἱά ποῦ Ὀ6 βοῖ αβἰ46, 5166 

1{Π6 τοϑὰ] τνᾶβ τοραγθα ἃ8 [πΠ6 ἀδοϊϑίοη οὗ (ἀοὰ Πἰπηβοὶ ἢ, ἀπά 
{πογοίογα {πὸ σου ἃ ποῖ γθοοιητηθηςθ ἔπ ἀἸϑιγδαςοη οὗ {Π6 ν]10]8 
ἰαπμά διποηρβὲ 4}] {Π6 ὑγῖθο8, Τ]1Θ ΟἸΪΥ δἰ ἐογπδῖνθ τν88 [Ὁ [Π6 ἔνο 
{168 10 δα ἰοῖν ἴῃ 6Π|6ὲ ἀἰδίγιοἴβ  ῖοἷὶ Παὰ ἔ]Π]6ῃ ἴο ἔπθπὶ ὈΥ οὶ 
(ομᾶρ. χνἹ]. ὅ)») δπα ἔῸΣ {ΠἸὴ}) ἴο οϑθάβ οογίδ! ῃ Ῥογ 058 οὗ {Π6]ν 
ΚΟΥΓΠΟΤῪ ἴο {Π6 οΟἰμαὺ ἐγ 068. Τῆὰ8 ἴπ6 ἀδοϊδίοῃ οὗ ἴῃ Ἰοΐ νγἃ8 
βᾺ}]ν πηαϊηίαὶποα, ἴον 1 84 πονοῦ ἀοίθγιηϊποα {Π6 δχίθης δηὰ 
βουπάασίθβ οὗἁ θοῦ ᾿πῃογιϑηςθ. 
ΒΥ δ. δὴ δχρίδηδίίοῃ οὗ [Π6 σεῆθσαὶ ογάθσ 'ὴ ψῃ οι [Π9 

ουθηΐβ οσσυτορα,---ηα 80 ΔΓ 885 1 οδῃ 866 ἰᾧ 18 ποῦ δὖῦ νϑΣΊΔΠ60 
ΜΠ ἃ βἰ προ βιδίθιμθηςξ ἴῃ {ΠΠ6 ὈΟΟΚ Ὀθίοτθ υ8,---ἴ)6 πὲ ουτ ρίοι 
οὗ ἐπ οαδεπρ οὗ {π6 Ἰοΐβ, νῖ ἢ παά Ὀθθη σοτωτηθηςθά αἱ ΟἸ]ραὶ, 
18. 88 1580 1 0Ὑ}}}7 δοσοπηΐοα ἔογ, ἀηὰ ου ΣῪ ΠΟΥ σοι] ἴον γο- 
τιουϑα.} 

1 Νροϊορῖςδὶ οὐ ἰοἶβπὶ 88 τηδρτβοᾶ {π6 ἀἰβου (168. ἰπίο σοπίγδαϊο - 
ἰἰοη. αι (Ρ. 119 8.4.) 88γ8 [δὲ (16 βἰδίθηχοπί ἰπ ΟΒδΡ. χυἱ!, 2, ἰο 



δδ ὈΙΒΤΕΙΒΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΑΝῸ ΟΝ ΤῊ!8 δ10Ε. 

Ιῃ παρ. χὶν. νγ πᾶῦθ δὴ δοοοὰπῦῇ οὗ [Π6 δΔρργοδοὶ οἵ (ὑδ]βὺ 
ἴο ΦΨοβίιυα, δα ἴῃ6 μοδὰ οὗ (Ππ οἰ] άσθη οὗ Ἅπ|68}}, 1.81 88 {Π68 
οὐδέν ΟΥὗἿὨἨ ([π6 Ἰοΐβ νγὰ8 δθοιυΐ ἴο σοιηηθηοθ (νυ. 1---ὅ), σπἢ 
(Π|6 τοαυδδὲ ὑπαὶ ἴΠ6 ον οὗ Ηθῦγοπ, ψ θῖοἢ Μοβοθ δά ῥχο- 
ΤηΪδ6α Ὠἴπὶ 45 γοᾶγβ βδαίοτα (νν. θ--- 12), τρῶς 6 σίνϑῃ ἴο ἢΪπὶ 
δὰ ἴο ἢ18 ἔἈΠΉΪΥ [ῸΓ δὴ ἱπη γι δηςο; ἃ γτραυθϑὺ ἢ τ Π]Οἢ 
“) οβηπ8 σοι ρ 164 (νν. 18---] δ). 

γν. 1---ὅ. Απά ἐλὶβ ἰ8,) υυὐἱαὲ ἰδσῳ τϑοοϊυθα ξον απ ἱπλογίξαποο. 
ἡ. οὐ τὰ ον 0 οὗ οἶαρ. ΧΙ. 82. Οαπααπ τοΐθυβ ἢθ ΓΘ 
ΤΆΓΟΥ ἴο ἴΠ6 ἰδηα, νοὶ ἰᾶγ Ὀθίνγθοῃ {116 ογάδη ἃπα (6 
Μά ουσαπθᾶῃ, 8ἃπΠα νη] ἢ δα ὈΘΘῺ ΡΓΟΙΊἰΒΘα 88 ἃ ρϑυηδηθηΐ 
Ῥοβδθϑϑίου ἴο π6 ἀοβοθηάδηίβ οὗ ΑὈγαμαπ), νι πη τΠ6 11 π|}08 
ἤχοά ἴῃ (ἀθη. σ. 19, χὰ Νυπι. χχχίν. 2--- 1 2.-- - 6 ἀθβουρίϊο 

(6 οἴβοι {πμαὺ {86 ἀἰπίγι θαϊςοη νγᾶ8 Ἰμἰθσταρίοα, ρῖνθδ υ8 ἃ ἰοἰ4}}ν ἀ8- 
τοηΐ νίϑνν οἵ {86 πιαίῖορ ἔτοιη (μα τυ οὶ τ μδὰ οδιδἰποα ἔγοιῃ {μ6 
Ῥτονίουβ ομδρίθσβ. ΤΠ6 Ἰαίίογ, δβρϑοίδ! ν οἤδρ. χὶν. 1 844.,) ψ Βθη [δ Ἰκθη 
ἴῃ οοπποοίίοη 1 Γ ἢ [86 ᾿πδιγυσίζοηβ οὗ Νυιϊῃ. χχνὶ. δ8 5α4., ΧΧΧῊ, δ4, 
ἴο ἀϊντά6 (ἢ ἰδᾶπά, τοργθβθηΐ ἴΠ6 αῇέαϊσ ἴῃ πὸ οὔμον ΑΥ δ δη (ΒΔ, ΔΟΓ 
(86 οοπμαποϑὶ νν88 οοχηρϊοίοά, [06 ἰδηὰ ν᾽8β ρογίἰοπθὰ ουῦ ἰπ 1Π6 τηοβὶ 
Δἀιη γϑΌ]6 οτθυ, δοοογάϊρ ὁ [06 ργθοορίθ Αἰγοδαν ρίνθη ὈΥ Μοβϑβ. 
“Νονν {{|18, 58 Υγ8 6, 18 ΔΙ(οροῖθον δὲ νδυῖδηοα ὙὙἱ ἢ (π6 ΣπιοΥΤ ρα Τὸ- 
[ογυθα ἰο ἴῃ οἴδρ. ΧυἸ]. 2, ἀηα ἢ ἴΠ6 νίθνν 8 ργοβοπίθα οὗ {86 ἔντο 
τηοϑί ρον ΘΓ] (γ1068 ἢγϑὶ τοοοϊνίηρ {πμοὶγ Βῆδγο δηᾶ ἰδ κίηρ' ροββθβϑίοῃ, 
1181 (η6 οἰ μοτ {1068 ἀγὸ οὐ ροὰ ἴο νναἱΐ, ποΐ ο]Ὺ 1111 (818 ἢ88 Ὀθθῃ 
ἄοῃθ, Ὀὰΐ α8ο {1}} (6 ταδί οὐἩ {π6 ἰαπᾶὰ ἢδ8 Ὀθδη πιραβυγοᾶ. Απηά 1 ᾿Β 
850 δ ναυΐδηοο ψ (Ὧ6 γα80}Ὁ οὐ τῃ6 βυγνου, νυ" οἢ μονοᾶ {πὲ 186 
{1068 οὗὁἩ } υάδῃ, Ερἤγαῖπι, ἀπά Μαπαββθι, ᾿δὰ γϑοοϊνοα ἴοο πηποῦ, δηά 
Ιοὰ το ἐποὶγ ρίνιπρ Ρ ἃ Ῥογίοη οὗὨἨ ὑΠ6]Γ ἰογγΟΥΎ (0 [86 ΟΥΒΘΓΒ, ΟΠ δΡ. 
χῖχ. 9." --- Βα ᾿Ὁ 18 τ ροββιθὶα ἰο ἢχ ἴπ6 οὔδγρα οὗ οοπιγδαϊοιίοη ἅμοῃ 
{π6 θοοῖς Ὀοίογα 8, η͵688 6 βίαγίὶ σι ττἢ (6 δγγοπδοιβ Ἰάθα {ἰδὲ (ἢ6 ἰοἱ8 
ϑΘΓΘ 4}} ἄγαν οἢ ὑἢ6 βᾶπι6 ἀν, δηὰ (μδί ἱπιπιθάϊ ον δἰογιναγὰν [86 
ῬΟΓΒοἢΒ νγῆ0 δὰ Ὀδθη θυϊγαθίοα τυ [86 αἰν!Βίοη οὗ [89 Ἰαηὰ ργοοοθοαϑα 
ἴο ἔχ ἴἢ6 Ὀουπαδγθ8 οὗ ϑϑοὴ {τ8ὁ. ὅϑὅ'υοἢ Δ Ορίηΐοη, ΒΟΎΟΥΘΓ, 8 ποῖ 
ς81164 ἔον οΥ ἱδνουγθὰ οἰἴμογ ὉγῪ Νυπι. χχνὶ. δ8 Βα4.,) οὐ ὈΥ “08. χῖν. 1. 
Μογθϑονϑσ, ἴο ῥγονο {86 οχίβίθποα οὗ ϑΔηΥ͂ ἀἰϑογθρϑῃοΥ, 10 8 ΠΟΟΘΒΒΑΥΥ͂ 
480 ἴο δβϑαιμηθ {πὶ ἃ οοτηρίοϊα πα δοουγαίθ τηϑϑϑυγοιηθηΐῦ οὗ [86 ἰδηά 
Πα ὑὈϑθὴ τυϑάθ Ὀεΐογο [86 οδβίϊηρ οὐ [86 ᾿ἰοΐβ ν'88 Θοϊῃητηθησθᾶ ; δῇ 
ΔΒ ΠΙΡ(ΟΩ ΒΊΟΣ 18 ποὶ ἰουπάθα ὑἀροὰ οἰ μον (ἢ6 Ῥγθοορίβ οὗ Μοβοβ 
(Ναπι. χχνὶ. απὰ χχχπ].), οὐ [86 οοτηπηαπὰ οὗ αοἄ ἴο Ψοβῆυδ (οἴ Δρ. χὶϊ!. 
6 864.), οΥ ὕροη 1Π6 δοοουμηΐ οοπιαί θα ἴῃ οἴ ΡΒ. χὶν,---χνὶϊ. [{ 18 ΟΠΪΥ 
Ὦν ἤτϑι ἰογοΐπρ' ροὴ {ἢ 686 ῬαΒΒαρῈ8 ἱπ δὴ δΔΓὈΙΓΓΑΓΥ͂ ἸΤΏΒΠΠΟΥ {Π6 τηθδη- 
ἵηρ, ἴδαῖ (Π6 ἀἰθίγ υύοη. ὈΥ ἰοὶ νν88 Ὀοΐἢ σοιϊμτηθποθα δηᾶ οοπηρΙο ρα 
“ἴῃ (86 πιοϑὺ ρογίθοί ογάδγ,᾿" 1ῃδὲ 10 ὈΘοοΙη68 ροϑβῖθ]6 ἰο ἀδίοοϊ 8 ἀ18- 
ΤΟΡΗΣΕΥ ἴῃ [ὴ6 Βυι βοαυθηΐ ρογίΐοη8 οὗ {6 πδγγαίϊνθ, 'π οὔρεα. χυ ὶ. 
διὰ χὶχ. 
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οὗ Ἐπ πιθῃ, ΨῆΟ Βα ρου πίοπ 64 {8 ἀἰβ τ! διατοι ὈΥ ἰοῖ, ΘοΟΥγ ϑροπα5 

δχδοῖν ἴο [Π6 ἰῃβίγαςιοπ8 σίνοη Ὀγ αοἀ ἴο Μοβεθβ (Ναπι. χχχῖν. 

160 54ᾳ4ᾳ.)}ὺ [π Ὀοϊῇ ραββαροθ ΕΘ ΖΑΓ 18 τηθη οποα θϑίογα ἐ᾽οβἤαδ, 

ἵπ Θοῃβθῆθθηοθ οὔ ἔπ αἰνίβίοη δοῖπρ' 5βϑι 1164 ΟΥ̓ ἰοῦ ; [ὉΓ {18 νγὰ8 

ῥΓοϑί θὰ ονὸῦ Ὀγ ῃ6 Ηἰρσῇ Ῥυίεαβι 88 {πὸ τϑργθβθηίδιϊνο οὗ [ἢ9 

ρονοσπηθηΐ οὔ [π6 Τωογὰ ἴῃ 1ϑγδθὶ. [1ἢ ΘΥΘΥΥ Οὔπον γαϑρθοῖ, θνθῃ 

ἴη ἔπ ἀϊδισι δυϊίοη οὗ τπ6 ἰαπά, Φοϑῆυδ νγαβ αὖ ἴπ6 δά οὔ {86 

ΠΟΙ ΠΙ8510η, Δρροϊηιοα ἔοσ ὑπαὶ ρύγροβθ, ἃ8 ἯΘ ΤΏΔΥ ΟἰθαΓῪ 866 
ἔτοια ν. 6, Ἵοδδρ. χυἱ] 14 δπά χνῆ. ὃ 844.--Εεαζαν, 86 {Π|γὰ 808 
οἵ Αδγοῃ, βιοοθθάβαά ἢϊ8 (ἈΠ οῚ ἴπ {Π6 οβῆοα οὔ Ηρ Ῥυίεβι, Εχ, 
ΧΧΙΙ, 25 δπὰ Ναπι. χχ. 26---28.-- ΓΘ ΓΊΣ ΣΝ 8.6 [16 

ῬτΙποα8 οὗ [Π6 ὑγῖθε8, υ ΣΓ (οἷ, Ομ Δρ. νἱῖ. 14), Ὑ]ιο88 ΠΑΠῚ68 ἈΓΘ 

σίνθῃ ἴῃ Νά). χχχὶν. 19 866.--- ΤΠ ν; Ὀθίοτο ἰοκς ὙΥ ὙὙΔ ἴ5 8 βῖρπ 

οὔ 1Π6 ροηΐεῖνο, απὰ ἰβ αϑθ4 ἤθγθ ἴο ργανθηδ 1π ἐγοφιθπὲ τϑοῦγ- 

ΓΘΠΘΘ οὗ ποὰῃδβ ἴῃ [ἢ οοηῃδβίχαςί 5ἰ8ῖ6.---, 2. ΤῊΘ νογαβ ΚΑῚ» 

ὈΓΡΤΣ ἀερθηα ὑροὴ γΩ ὝΝ (νυ. 1): “Ὁ Υ 186 ἰοὲ οὔ ἐμοῖν 

ἱπῃε απο 6, {ὦ 6. Ὀγ {Π6 ἀϊνίβίοη οὗ ἰἱ ὈῪ Ἰοΐ.---- Α5 [89 Ἰωοτὰ δὰ 
σομμπηδηα 64," εξ, Νά. χχνὶ. δ8 --θ, χχχῆϊ. δ4, ἀπά χχχῖν. 18" 

“ὩΣ συγ 18 Ὡἢοῦ ρονογηῃθα Ὀγ ΣΤῊΝ» 38 1: νγὰβ ΒΌρροϑοά ἰὼ ὃθ 

ὈγΥ ἴ)6 ΤΟΥ Χ., θὰϊ ταιιϑῦ ὉΘ ὀχρίαἰποὰ ἴτοπιθι Ναπι.. χχχῖν. [8, 

ὙΠΘτο ἴ 18 ργθοθάθα ὈὉῪ σῷ. [{ ἰβ ἰγὰθ ἐπα ἴῃ βονοταὶ Μϑ8. 

ἀπ οαϊεἴοπβ ἐΠ|6 β4π16 νγογὰ 18 ἑοαπά ἴῃ [86 Ργοβθηῦ ρβδαᾶρθ, θαΐ 
Μιωϊιον (Απδοῦ, Ρ. 520) ᾿ὰ8 ργόρεεὶν τε]θοϊθα 1 85 ἂῃ ἱπίϑγ- 

ρΡοϊδιίοιι οὗ Ἰαῦον ἀαΐθ. Εἰ γαπιπηδί αν "ὩΣ γυυγθι 8 ἀοροπάθπι 

ἼΡοη ἐν γΩ (ν. 1) (αιμνθ), ἃπὰ σίὶνεβ ἃ [Π|6 δχρίαπϑίϊοη οὔ [ῃ6 

νοσὰ ΓΝ, ΤΠ σοπϑίγιοίίοῃ ἰ8 ομδηρθα Βι ΡΥ οη δοςομηΐ οὗ 

ἐμ6 ἀἰδίαποο δὲ συ οι ἰδ βίδπάϑ, [π6 ττῖίοῦ Ργοδαἷγ πανί Δ 

ΒΡ ἴῃ 818 τηϊπα, Ὑ. 8 βἰαϊεβ ἐλ6 γϑαϑοπὶ νυ ἢν ὑΠ 676 6 ΓΘ ομΪν 

πἴηθ ἐγίδεβ ἀπά ἃ ἢ}, ἴο σοῦ ἴπΠ6 ἰαπά οὗ (ἰαμαδὴ νγᾶ5 αἰ ϑιγι- 

Ὀυϊοά Ὀγ Ιοῖ ; νἱΖ., Ὀδοδυβθ ἔψγο ἐγ θο8 ἀπά ἃ 4} δά δγθδαῦ 
ΓοσοαΙνϑα {Π161Γ 1 ουδηοθ ἔγοηι Δίοβθϑ οὐ {Π6 οἵποὺ 846 οἵ [Π6 
« ογάδῃ, ἀπα ἢο ἰαπὰ γγᾶὰβ σίνθη ἴο ἔπθ 1,θνιῦε8 848 8Π 1ΠΠ6 ΥΠ 18 Π 06. 
-Εὖ͵Υ͂. 4. Ετοια {Ππ|8 1 σου ὰ ἀρρϑαγ, ἰπμαΐ, 848 {Π6γ6 Ὑγ γο ὕσγοὶνθ 
Β0η8 οἵ “Ψ4οοῦ, ἔπογο σου ά Ὀ6 οηΪγ οἷσι ὑγ1068 δηά ἃ μα] ἰϑῆ ; 
Ὀαῖ {Π6 ἔννο 80ῃ8 οὗ «“οβθρῇ, Μαπαββαὶ) δηὰ ΕἸρ]ιγαῖπὶ, μὰ Ὀθθῃ 
δαορίοα Ὀγ Φαοοῦ 858 ἢϊ8 80η8 ((ἀθη. χἰν!. 5), δηά νγϑῦα γϑοϊοηθα 

2} " 
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45 Υ1 065, απα {ΠοΓοίογο {ΠΟ Θ ὑγ γα 5{}}} πἶπο {Ὁ 65 δῃηά ἃ ἢ] ἴο 

Τοοοῖνα {Π 61} ᾿ΠΠοΥ Δ η06. Οὐπηρασγο ἢ {1118 [6 ΟὈΒΟΥν ΔΙῸ Π8 
αἰγθαᾶν πιδάθ αἵ οβδρ. χἱἹ. 14. ὙὍὙηδ τορϑεεοη οὗ 1Π6 βἰδίθπιθπε 
γ ΠΙΟἢ δα Ὀοθὴ τη δἱ οἴαρ. Χὶϊ. 8, ἢ τοίθγθποθ ἴο (ἢ 
ἱπῃουϊ ϑηοα οὗ [Π6 το ἰὑγῖθο8 δηὰ 4 [8], ἀοθβ ποῖ ἱπαϊοδίθ ἃ 
αἰ ἤἴδγθποθ ἰῃ [86 Δ ΠΟΥ ἢ1ρ, 88 Βογέλοίαἑ βαρ ροβοθβ (ἰϊ]. ρ. 850); 
Ῥυΐξ ΠΙΔΥ͂ ΘΑ51}}Υ Ὀ6 οσρ δ ποά ἤοτι {Π6 τοἀππάδπου οὐὨ {πθ δϑυ]Υ 
ϑϑιμιθῖς ΒΕ} ]6 ; 88 ἸΏΔΥ 4180 (Π6 5' τ τορι ἴοη οὗ [Π6 Μοϑϑῖς 
ΔΥΥΔΉ σοχηθηΐ 1 τοραγὰ ἴο ἴΠ6 ἰγῖδθ οὗ [μον], σοῦ Πδα ἴῃ ἔδοὶ 
βθθῃ τηθηςοηθά ἐνίσθ Ὀεΐογα (ομαρ. χὶϊ!. 14 δὰ 33) ; (εἶ, διραία, 

Οὐοπιροβ. ἀογ θη. Ρ. 144 544.)----ἰ5}}}} [η86 δῃηπουποοιηθηΐ τηδ468 
Βογο, ἴο {πὸ οὔδδθοεὶ {Πδὶ “ΠΟΥ σᾶνθ 0 μαζί τιηΐο {Π6 [μον ΐ68 ἴῃ 
[Π6 Ἰαπά, Ὀαΐ ΟὨΪΥ οἰ1168, ὥς.) 18 ποῦ 8η ᾿ἰπβίδῃςσθ οὗ σϑρϑι 0, 80 

ΠΟ ἢ 88 ἃ ΠΟΙ ]θ του οὗἁἨ {Ππ6 Ὡϑισαίνα, Ἰπίοπαάρά ἴοὸ 8Πονν [ἢΠ6 

ΤΌΔΟΘΥ (Πδι {Π6 ᾿πϑίγιι οἱ] Ἰοῖῦ ὉῪῚ Μοβοβ (Ναπ). χνἹ!. 20 ἀπά 
ΧΧΧΥ. 2 547.) ΓοΒρθοίηρ [Π6 [μον]ῖ68 μὰ αἷἰ8ὸ θθθῃ ἢ ΘΡΑ  [1]- 
Ἀ|1ε4. τυ ΘΥῚν οὐείδε ἐο ἀιοοῖϊ ἴῃ, (εἴ. ΝΝαΙα. χαχν. 3); ἱ. 6. 8ὸ 

88 ΔοίΌΔ]}Υ τὸ λοίά ἔμ οἰτῖ68 48 ἐλοὶν ρτοροτγίῳ διὰ ἴο πῃ 801: [Π6Π|, 
βανίηρ [Ὁ]] ροῦνοῦ, 88 [Π6 ΟΥΤΠΘΙΒ οὗ [Π|6 1168, [0 861} {Π6 Πουβ68 
Δηἀ τράθοπι ἴῃθπὶ δραῖη (1μον. χχν. 82 864.); (οἴ. Ζησιάϊι 1.14. 
Ηρ] σι άπιοσ. Ρ 867). [πὶ δάἠαϊτίοη ἴο {Π6 οἰδῖ68 ΠΟῪ ΓΘ ἴὸ 
τοοθῖνθ [Π6 ὩΣ» ἦ. 6. Ραδίαγο στουπα ψ]τΐπ {Ππ6 ργθοϊποῖβ οὗ 

[6 οἰ168, ΟΥ σογίδιη αἰβέυὶςῖ8 τουπα δθουΐ {ἢ 6πὶ, ἴῃ νὨ] ἢ ἘΠ ΟΙΓ 
οδίε}6 τισι σγαζθ. (ΟἿ Οἰδδοηῖιθ οἡ υγγ)) [8|68. 8.0.).---Οη 

1 ΤῊ οχίϑηςξ οὗ 8686 βυθυτ8 18 δοουτγδίοὶ Υ ἰδ! ὰ ἄοστῃ πὶ Ναπι. χχχν. 
4, ὅ, θαΐ ΔρΡΡΑΓΘΩΙΥ͂ πῖ βαοὰ ορβοατγίεν, (Βδὲ μοῦ 18 16 ρτοϑδίθϑί 
αἰνουβιυ ἴῃ [6 ἀδβουιρίϊομβ δηὰ αἰ δρτϑηβ ρίνοηῃ ὃν δχροβιίογβ οὗ 
(8δὺ ραββᾶρθ. Οοιηρατο Μὲαδίμα (ἴῃ Ἰο60), Ῥίεῖζεν (ἀαῦ. νοχ. Ρ. 299 
844.), Συπάΐι8 (ἄϊ6 7.1ἀ. Η ΘΠ ρι. Ρ. 867 864ᾳ.), Ζθοεδηπι εν" (ἴπ δὴ 
ΘΧΟυΣΒΌΒ, ΔΡροπαθα ἴο ἢΐ8 δολοίία ἴθ 1ἰῦγ. ΝΌτϊμογ. Ρ. 447 864.), Ῥαίεν 
(οη Ναπι. χχχν. ὅ), δὰ δασεῖα ((μ6ο]. ΒΘ] οΥἢ ἵν. Ρ. 7271 δβα4.) 
ΤὨοῖν ΘΧΡΙΔηδίίοηΒ, ΒΟΤΤΘΥΘΥ, δγὸ 8}} πηβδι βίδοίοτυ, θβρθοῖϑ!ν (δὲ οὗὨ 
Ἰοδεοηπιί ον, το ἰγοδίθβ (6 βυρογῆσίθϑ οὗ (80 ΟἿ ΕΥ̓͂ 48 8 τηϑι βοτηδίϊοδὶ 
Ροϊηΐ, ἴῃ ἀϊγοοῖ ορροβιίἴοη ἰο (6 ἀγαννίηρ, ἰῇ ΜΒ ]οἢ ἰζ ΔρΡΡΘΑΓΒ 848 ἃ 
8118] δαυδτο. ΤῊ πόγὰβ οὗ {86 ἰοχὶ δγΓΘ: “16 βυρατρβ οὗ {Π6 οἰ 169, 
νν ]οἷ. γα 58}}8}} ρῖνο ἀπίο [86 [,ον65 (8}}4}} Ὀ6 ΟΥ̓ 88}8]} γβ80}), ἔγοπῃ [8:6 
Ὑ078}} οὗ {Ππ6 ΟΥ̓ οαὐιναγὰβ ἃ ὑἐπουβδπα οὐδ18 τουῃα δροαυΐ (ἐ. 6.) οὔ ΘΥ̓ΘΕΥ͂ 
βἰά6 οἵ (86 οἰϊγ); δηά γ9 8841} πιθϑβγθ ουἱβίἀθ {Π6 οἰ(Υ, [Π6 δϑϑὶ 8146 
τὸ ἐβουβαηᾶ οαὐϊΐθ, δπα [86 βου τῆ βιάθ ἔνγο ἐπουβαηὰ οὐδ 18, πα [ἢ6 
γνϑϑί 8146 ἔτγο [πουϑαπαᾶ οὐδ 115, δηὰ 16 ποτ 8146 ἔνγο ἱμουβαηα οὐ δ118, 
δηὰ [86 ΟἸΥ̓ ἴῃ [86 σοηίτο (ἐ.6. 80 {πδὲ {π6 οἱξν 8}}8}} βίδῃα σὴ ΐη [ἢ 6 
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6 τη 85 Ό}π6 ΒΌΒΙΣ ἴῃ ὩΓΤ ΩΣ 866. ΟΠΔρ. ἵν. 18.- ΓΤ Ὁ 

ΡΣ ΥΖΑ 7ρν ιλοῖν λονὰ8 απὰ 7ῶν τλοὶν (οἰ μου) ροβϑοβϑίοπβι ΤῊΘ 

ἘΑΡΌ 5 δἀορὶ {π6 τοπάουίηρ οὗ ἴπ6 Ολαίαοθ ἀπά τοίου ΤΣ ἴο 

ἰΑΓρῸΥ οδίί]θ, ἊΡ ἴο 81:18116γ. Βαΐ [Π18 18 ΡΥ ΙΈΓΑΓΥ ; ΤῸΓ Ὦ» ΜΠΘη 

)οἰηθά ἴο ΤΣ 8:80 πΊΘΔΠ8 ἴπ6 νυ μοἷθ οὗ {Π6 ροββϑϑβϑίοπϑ, ΜΠ [86 

δχοθρίοπ οὔ {π6 ΗοοκΚβ δἀπὰ μογᾶβ, οἷ. ἀαμαβῖβ χχχῖν. 28, 8πά 
ἘΖαοϊς. χχχνῆϊ. 12 βεᾳ. Τἷθ8 ἀρτθοβ ἴοο ψἱι (ἢ 6 Βγβί ρΆ588ρθ, 
Ναπι. χχχν. ὃ, ψὨϊοἢ βαγ8 ἔπαλ “{π6 δι θυγ 8 8118}} Ὁ ἴον {Π6ῚΡ 
σαί!]6 δηὰ ἰὸν ὑποὶγ ροοῦβ ( Ὀυ 512)» Δηα ον 411} ὑμοὶν Ὀθαβίβ. 

-,Ξ. δ. Οκ ")ὴ ΤΣ ὝΕΣ; ο΄ νοσβδ 2. ΌΓΡΝ ἄοα8 ποῖ πιθδῇ 

ΤΊΘΓΟΪΥ : “ΠΠ6Υ θαρσαη ἴο ργθραγο ἴογ 168 ἀϊνίδίου οὐ ἴπ8 απ οὗἉ 
Οδηδλη, δηά δοίμα!]γ αν 6 βοῖηθ ραγίβ οἵ 11,᾿ (48 Οἴονίσιιβ δπὰ 
οδοπηνίἶίον 840) Ὀὰξ “ ἐλον ρονγἐἰοποά οἱιὲ ἐδ ἰαπα." Ἐὴ Υ' 1 [6 
αἰνιβίοη νγὰ8 ποῦ ἢπιβῃθα δὲ οποθ (οἷ, οἤδρ. χυἹ. 1 544.), {πδῖ 15 
ῃοΐ [Π6 ροϊηΐ ἴῃ σοῃϑιἀογαϊίΐίοη ἤΘΓΘ ; 88 [Π6 ἢγβί ἤἥνθ νβῦβθβ σοπ- 
ταῖη [86 ἰηγοάδαοσίίοη ἴο [6 τυ οἷα βοοϊΐοη σοϊαἰηρ ἰο {116 ἀἰδιν]- 
Ὀαδοῃι οὗἉ {π6 ἰΔηά. 

γν. θ---12, Βοίογθ 11:6 οαβείησ οὔ {πΠ6 Ἰοἱϑ σοτηπιθησθά, (ΑἹ ΘὉ 
σΆΤΩ6 ἴο ΦΦοβῆυα τὴ (π6 σΠ]άγοπ οἵ πάῃ, δη4 δϑβικϑὰ ἴου [ἢ 6 
τηοπη 818 οἵ ἨΘΌτοη ἴο Ὀ6 σίνϑῃ ἴο ῃΐπὴ 88 ἃ ροββϑθϑϑίοῃ. [π 8ὺρ- 
Ροτί οὗ ἢἷ8 οἷαί ἢ ἀρρθαὶβϑά ἴο {πὸ ἕδος {Π8, ἔογίγ-οῆνθ γϑᾶγ8 
Ῥοΐογθ, Μοβ68 δά ρῥγοηπιἰβθά οὐ οἱ ἐμαὶ ᾿ νου] σὶνθο Εἰπὶ ὑπαὶ 
Ϊαπά, θδοδι88 6 ἀϊά ποῖ τρᾶῖκθ σοιηπιοη οϑα86 ἢ 086 τοδί οὗ 

᾿ἴπ68 ἐδπ18 τηθαβυγοα)." Τῇδ οοττοοὶ ὀχ ρ᾽ αηδίϊομ 18 ἰμδὲ Ὀγ]οΗν Βιπίοα 
δ Ὀγ υ. 2). Μιολαεῖ(5 (ἴῃ ̓ 18 ποῖθβ ἄροῦ Ναμῃῃ. χαχν. 4), δηὰ ποπ οὗ 
186 πηίουμάδα οὐ ππ͵αδὶ οὈ]θοίίομΒ οὗ ἰδίου νυσιἰθγθ βανθ Ὀθθῃ δὺ]6 ἰὸ 
ον γίἤγον ᾿. 6 πηαβὲ ρἰοίατο 0 ΟὔγΒα γ68 (86 οἰ168 85. Βαῦδτο, ΘΔ ἢ 
Β᾽46 θοϊηρ 1000 οὐδ᾽ἐ8 ἴῃ Ἰδηρίῃ. ὙΤΏΘΒο αἰπηθηβίοηβ σου ]ὰ 6 ααϊίθ ἱπ 
δοοογάδποϑ τ ἢ {86 ἱπηρογίδποο οὗ {π6 οἰ(169 (οἵ, Βὰλν Κογταθο κ 11. Ρ. 
1.) Απὰ [δ δρτοοπιθηΐ θαίνγθοῃ ἔδ6 πιθδϑυσοιηθηὶβ ρίνϑη γΥ01}} ἐΠθῃ 
6 Δρραγϑηΐ ἔγτοπι ἴΠ6 [0] πρ ἀΐαρτδιι :--- 

' 

"οσΟ σα. 1000 Οὐδ. 
- 
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{π6 3168, γῆ ΜΟΙ βθηΐ ἴγοιῃ Καοβῃ ἴο ὐὐπααπ, θη {πΠδῪ 
βύ ΠΥ τπρ [Π6 Ρϑορὶθ ἴο γϑῦϑ]] οι, Ὀὰὲ ΑΙ {Ὁ]ῚἸἩΉῪῚ 1Ο]]οννοά {Π6 
Ἰμοσα. Τ}8 ΟσΟΌΓΓΘΠΟΘ 18 Ἰηϑογίθα ἤοσθ, Ὀθοδαβο ἰδ ἰοοῖ ρῥἶδοθ 
Ὀούνγθοη {Ππ6 ργθραγδίίοηβ ἴὸν αἰβιυαϊπρ [Π6 απ ὈΥ ἰοῦ δπὰ 
116 ἀοῖαα} σοΙητηθηοθιηθηΐ οὗ {Π6 ἀἰδιυθαϊςίοη. ὙΠ ΘΓΘ 18 ποίησ 
οἰ ἢ 6 Γ ἴῃ {π6 πατγταῖῖνα 1056]. οΥ ἴῃ {Π6 δρραγοπῖ, θα ποῖ γϑὰ] Ἃ18- 
ΟΥ̓ΘΡΆΠΟΥ δαίννθοη ν. 12 δῃά οἴῃ. χ. 36---39, ἴο βαρροτὶ [6 
Δϑϑατηρίίοη οὗ ἤαμνον ἀπά οἵδοτδ, ᾿Ππαὶ 118 βϑοίίοη νγᾶβ [Δ Κ6Ὲ 
ἔοι ἃ αἰ ἔδγθηΐ βοιγοθ ἔγοπι ἰΠ6 ταϑὲ οἵ 16 ὈΟΟΚ, δηα {πᾶ} 118 
ἢΙβίοσι αὶ οὐ ΠΠῪ 18 σγοαῖον ἴδῃ (Πδὶ οὗὨ [Π6 οΟἴΠ6 Γ᾽ ρογΈ 5 οὗ 
[ἢ6 ῬοοΚ.--- ΤΠ ονοηΐ [56 1 ὀσουγγοα δὲ ΟἼρ4] (ϑὲπ)ὲΐ, 5866 σἢ δ. 
ἴχ. 6), ἢ γα [Π6 οαϑίϊηρ οὗἉ [Π6 Ἰοΐβ οΘοιπῃηθηςθά.--- αἰδό, {Ππ Βοῃ 

οὗ Φερῃαπηρὶι, νγαβ ἃ ργίποθ οὗ [6 {γῖρ6 οὗ ὁ πἀδἢ, ἀῃα ἃ πιθοῦ 
οὐ 1Π6 σοπιημϊβϑῖοιυ ἴον {πΠ6 αἀϊνίβίοη οὗἉ [ἢ ἰδηὰ (ΝΠ. χχχῖν. 19.) 
Αοροογάϊηρ ἰο 1 ΟἸιγ. 1. 42 ἀπὰ 49 Π6 ννὰϑ ἃ Ὀγοίϊιον οὗ «“ογδὶ- 
1η66] ; ἢ6 νγὰ8 1μουϑίοτο [Π6 βαῖηθ Ῥϑύβοῃ ἃ5 ἴπ6 (ὑδ᾽ οὉ τῃηθηςοηοὶ 
ἴη 1 ΟἾγ. 11. 18, 8 ἀδβοοπάδης οἵ ΗρδζΖγοῃ, [ἢ βοὴ οὗ ῥΏῃδαγοζ, δπὰ 

σταπάβοῃ οἵ «ἡ πάἀδὴ (1 ΟἸγ. ἢ. ὅ, 18 ἀπά 258). γε ἢηά ἢ]π|, οΥ 
ἸΏΟΙΘ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ 15 ἔδύΠ6Υ  Θρ πη 6}, ἀθβουῦι θα θοῦ ΠΘΓΘ ἀπά ἴῃ 
Ναμῃ. χχχῖϊ. 12 48 ἴΠ6 ᾿Κονέσσιίέα, Ὀὰΐ {118 σαπποῖ Ὀ6 βαρροβοδα ἴο 
Ἰπάϊοαῖα ἃ ἀθβοθηΐ ΠῸπιὶ {Π6 {γῖῦ6 Βροκβθη οὗ ἴπ (θη. χυ. 19, ψῃο 
6 Γ6 ὈγΟ Δ ΌΪν ΕΠ ΔοΠ 68, ἀπ (48 δορίλδαιμ ἰτμασΊ68) δὰ Ὀ6- 
ΠΟΠ16 Ιηϊχϑὰ ἀρ ψ Ὡ {1 Βγαθ 1168 (οἷ, θη. χχχνὶ. 18, 42. 
εονέδιοαι, 5. (ἀό8. ρ. 160, ἃπὰ σοιηπηθηΐατῪ οὐ «“υάρεβ Ί. 18.) 
Ἐὸν 1 βοῇ 811 αβϑϑοοϊδιίίοπ ἢ8α ἰδίκθῃ ρΐδςθ, ΨΘρῃα πη ΘΒ οουϊά 

ΟΠΗΪΥ θ6 οΔ]]6ἀ 11ὸ Θῃη!ΖΖιῖο, Ὀθοδιβθ οἡ {Π6 [δ Π|6 Γ᾽ 8 5:16 ἢθ νγᾶβ 
ἀδβοθη δα ἔτοπὶ {}18 ρθορὶθ, πὰ οπ 186 πιοί μου 8 ἔγοιη «πάδ}. 
ΤῊ8. Βαρροβιτοπ, ποννανοῦ, 18 ργθοϊυἀθα ΕΥ̓͂ 1πῸ ραηρδίοργ ρίνθῃ. 
ΤῊ Κι απιΖζιῖθ τηθδῃ8 {πὸ ἀοβοθπάδης οἵ ϑπδζ, οἵ σοι ποίησ 
ΓαγΠοΓ 18. Κπονπ, δὰ γΠ0 ταυϑὲ αν Ὀοϊοησοά ἴο {Π6 Ροβίδσι νυ 
οὔ Φυάδῇ, 11 8 {Πογϑίονε θϑαυϊγα]οπί ἴο ὩΣ 3 σἤ8Ρ. χν. 17; Φυάρ. 

ϊ, 18. 6 Ἰοαγῃ ἔγοιῃ 1 ΟἿγ. ἰν. 1 [ῃαΐ οπϑ οὗ (4168 Βοῃ 8 νγϑδ 
ΠδΙηΘα ἔρθῃ ; ΟἸΒηΪοΪ αἰβο 15 οδ θα Ἰ Ὶ3 (οΠδρ. χν. 17; Φυάρ. 

..18;1 ΟἸγ, ἵν. 18), 80 ἴπ8ὺ ἴΠ6 παῖῆηθ νγὰϑ νυ  ἀθητ γ Π6]ἀ ἴῃ 
στοαῖ δδοίοπ ἴπ {Π|8 ἈΠ 1]Υ, ἀπά ἰδ ννα8 Οὐιβί ΟΠ] ΔΤΎ ὈΟΓΠ συ ἢ 
Ἡδθῦγονβ δη Αὐδῦβίο ρογροίαδίο οογίδίη ἈΠ} Ππαπι68; (οὗ, ΗΠ ἄυον- 
πἰοῖ ΛΗ]. 11. 1, Ρ.. 179, δῃά, οἡ {πὸ γβαυθηΐ χοροί ἴοη οὔ Ατσαδὶς 
ὨΔΠΊΘϑ, ΘΒΡΘΟΙΆΪΠΥ {10 ἤγδε πδιηο8, Κοδοσαγίοη, ΖοΙβο τιν ΝΡ α16 
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Καπάο ἀε5 Μογρθηὶ. 1. 8, Ρ. 812 844.)---( Αἰ] Ὁ γϑίδυβ ἴο {116 οἷτ- 
ουμηδίδης68 παγγαῖθα 1η Νυτῃ. ΧΙ]. ἀπά χῖν. “ἼΤἸἨἢ6 ποσὰ οὗἁ {19 
Ιμογὰ οοποοσπίηρ (ἰδοῦ δηά “οβϑυα᾽ ν πὰ ἴῃ Ναηι. χὶν. 24 
8ἃπα 40, νυΐ 411] {πᾶὶ 15 βα:4 ἐῆογθ 18 [ἢδὲ {Π| Ἰμογὰ ψ}}} Ὀτίηρ 
Οα]οῦ ᾿πΐο {πῸ ἰαηὰ ψῇηῃογοϊηΐο Π6 ϑηΐ, δπὰ ρῖνο ἴδ ἴο ἰδ βεθὰ 
[ῸΣ ἃ ῬΟΒΒαβ8Ί0ῃ.--- Ὁ Ὀο 18 Θφαϊναϊοηΐ ἴο ἘΝ 32) 8 ΡΓῸ- 

ῬΠοῖ, ἢ 1 Κίηρβ σχὶ. Ἱ δηά 18. Ὁ ΤῚΝ νῚ ἰδ ἐγαπβίαιθα ὈγΥ 

{πὸ ΤΥ Χ. απὰ Ῥιμίσαϊθ σΟΥΥΘΟΙΪΥ : περὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ, 46 τὴὸ οἵ 
[6.---Οη Καάσεδι- βαγησα, 866 σἤᾶρ. χ. 4].---. 7. Απάα 1 δνοιισλὲ 
λΐπι ΔῈ ἈΠΒΎΘΥ, αϑ 1 τσα8 ἐπ τὰῷ ποανὲ (1)6 Ἰγεί(6), ἰ.6.,) ἀοοογά- 

ἵηρ ἴο ΤΩῦ ἐποσουσῇ σοπνιοϊίοη.Ϊ “10 νγᾶβ ἃ8 1 Π6 8814, {παῖ 
ἢ6 Παή ποῖῖμος σουτίοα {π6 νου οὗὨἨ ΔΗΥ͂ ᾿ηδη ΟΥ̓ [ιἴ8 ψΟΓάβ, 
ΠΟΡ ἴδαγοά {ποῖγ δῆροσ, δαΐ Πα βροκθὴ ἔν παῖ Πα Ρ6- 
Ἰΐονοα " (Μαρίιι8.) Αὖὐ {Π6 βαῖηθ ἔπι ἴΠ6 σψογὰ8 ἱρῚῪ ἐπδΐ 
“ γι Ππουΐ (ΑἸ οοα οὐ αἰββι πη] ατοη ἢ6 παά ἔα: Ὁ}}γ ουογοα 
[Π6 σοπιπηαηἀθ ψηΐος γοτο σίνοη δῖη." (ὐαϊυΐη.)---. ὃ. Ηδ 
Ὀοδϑδίβ ππόγθονοῦ οὐ ἐπ ἱπίορυ νυ πο Π6 πηαϊπίαϊποά, πη 1Πδῇ 
ἤθη ἢ6 νγὰ8 Ορροβοά ὃν 4}} [18 δβϑοοϊ αἴθ, Ὄδχοορί “οβα, ἢ 
ΠΟΙΓΠΟΥ ν] 6] 6 το ἘΠΘΙΓ πη 8116 6 ΠΟΥ γγἃ8 Οὐ ΘΟ πῚ6 ὈΥ {Ποὶν πιο κοα 
σοηϑρίγδου, θαΐ 511}} δά που βσγπιν ἴο [18 ἀθοἰβίοη." (Οαἰυΐπ.)--- 
ὋΣ ὙΦΌΤΙ (1 88ο  γογαηΐ σοῦ ρορα]}}, ποὺ Ὀτόοπρης {Π6 Ποατίβ οὗ [ῃ6 

ΡΘΟΡΪΘ ἰο βιο ἢ ἀθβραίν Υ {116 ἀοοοιηῖ8, τ μῖς ἢ ἐΠμοῖγ πη] ἰονίηβ 
ἔβαν 1δὰ ἔμθτὰ ἴο Ὀτίηρ ὈΔ.Κ οὐ {πΠ6 σίαπίβ πο σγοτα ἀνθ] ηρ ἰπ 
Οὐδηδδῃ (Ναπι. ΧΙ! 91---88), ἐμδὺ ΓΠΘΥ τἸπαΥπ ΓΘ ἀραϊηβὺ Μο5868 
84 Αδγὸπμ δηὰ τῖβῃθα ἰο σγοίασῃ ἰο Εσγρι (Ναπι. σχῖν. 1, 4.) 
- ΌΤΙ (ἰμδίεδα οὗἨ ἩΣΟΣῚ [ουπηθά 1κ 16 Ατδπιθαθ ψονρ8 

1,απιθα κ᾽ ΤῸ ΣΤ »γ) 866 Ἑωαϊα 1,6μτΌ. δ 142 4) ΠῸπι! ἼΘ ΞΞ- Ὁ 

ἐο ἀοϑραῖν, οἷ, οαΡ 11. 11 τὺ ὙΠ ΡΟΣ Π10}} ἀτὸ {86 

ΟΣ 8 θπιρ]ογοά ὈΥ Φοῃονδὴ ΜἸΠμ τθέδγθηοθ ἰο (ΑΙ θθ᾽Β οοπά ποῖ 
ἴῃ Ναμῃι. χῖν. 24, ἅτ σοπδίγιοίίο ργαθοηαηδ ἴοτ [χα προ 

ΓΤ ΤΙΝ ἴο οίϊοιυ ἐλε Τονὰ ρενγεοίίν, οἴ. ΝΠ. χχχὶϊ. ἽΙ, 12. 

Ὅραι, 1.86: 1 Κίηρβ χὶ. 8. (ὐδ]οῦ ἀϊά ποῖ «ον Ὠἰπιβϑὶ ἢ ἴο Ἠ6 

1 Ἰηρίοδά οὗ ΣΡ ΌΝΡ (80 ΖΣ ΧΑ. τεοδά κατὰ τὸν νοῦν αὐτοῦ ; δπὰ 80 

Αἰδὸ ὁπ6 οὗ 86 Ν33. ἰη Κεπηίξοις Βαβ δ τοδαϊηρ 23: Οἰδν σιιδ 

ἢ88 ᾿αΡΥΟρΡοΥν ρίνοη {μ18 16 ῥτγϑίδγοησο, ἔου ΟἿ] 6 Ὁ εοαϊά ποι ῬΟΒ51Ό]Ὺ 
ἢδνθ τηθαπὶ (Πδὶ ἢθ ΒρΡΟΪΚ6 εὐκυλμα ἰο 186 ἀοβίγε οὗ Μοβοβ. 



988 ῬΡΕΟΜΙΒΕ ΟΕ ΜΟΘΕΒ ΤῸ ΟΑΠΕΒ. 

Βῃ θη ἴῃ ἢἷ8 [ΑἸ ἘΠ] 688 ἴο (ἀοά δηά ἢ18 ὈΙΟΙΏ 508, ΘΙ ΠΟΥ ὉΥ {}|6 
61] γϑροσῖ, νυ οἢ τγᾶ8 Ὀσουρῃς ὈΥ ἴΠ|Ὸ οΥΠΘΓ βρὶ65 τοϑρθοίίησ [89 
ἰαῃά, οΥ ΌΥ͂ {Π|| τηυσιυσίηρ δά τῃγοαῖβ οὗ [16 ΣϑὈ6]]1ΟὉ8 ΤΙ 85568 
οὗ [Π6 ρΡΘορΪδβ. 

Υ.9. ΤΊιο οι οὗ Μοβοϑβ, ψῇῃϊοῇ 15 ϑροίζθη οὗ ἤθγϑ, γα 4ο ποῦ Βπὰ 
εἰπὸν ἰη Ναμῃ). χῖν. 20 5344.) οὐ ἰπ Ποαῖΐ, 1. 8ὅ 864.) Πογ Μόοβ68 
ΔΡ Ιῃ ΤΘἕδ 8 ἴο [Π6 Β8πη6 δνϑηΐ ; Ὀαΐ 1Ἰηβιθδα οὗἉ [{}18 γγ πὰ δη οδἱῃ 
οὗ Φοἰιονδῇ, {πᾶὖ {Π6 τη αγτα σὶρ ΓᾶςΘ 85}|8}} ποῦ 866 ἴπ6 ἰδῃα νν}}16]} 
νγὰ8 ΡΓΟΠΊ 864 ἰο {Π|61ν ἔῃ 6 γβ, Ὀὰΐ 85114}} ἀἴ6 ἴῃ [Π6 ψ]άθση 85, )πα 
{παὶ ποπα αῖϊ Ζοβίιμα ἀπὰ (ὑ4]6} 8118] δηΐοῦ {6 Ἰαπα οὗὨ ρτγοηλῖ86, 
ΝΟΥ [5 ἴξ βυῇηοϊδηΐ ἴο 880 ἢ ΟἸἰογῖσιιβ ἀπὰ Ζἰοδογιηι ον, {Πα 
“ὁ θρβοδᾶαβο ἴΠπθ ψψογὰ8 οὗ {π6 οδί οὗ (ἀοά ννϑγα σορογίϑα ὉγῚ Μοβεβ ᾿ 
ἴη 186 Πρασίηρ οὗ [Π ρϑορίὶβ, Μοβϑϑ ῃἰτηβο ἢ 15 5814 ἴο ᾶνθ 5 ΤΌΤ. 

Εογυ 1 ὐλ]60 ιαά γτοξοστοά ἴο 16 οαῦ, οσοπίαϊηθὶ η΄ [πΠ6 Ῥοηΐδ- 
ἴθας}, 6 νου ]ά σογίδιην μὰν Βροκθη οὗ 16 ἃ5. ἂπ ὁδί οὗ [6 
Το. Απά δραῖῃ {Π|| Ὶ᾿6 18 πο βρθοΐδὶ γϑίθγθποθ πηδάθ ἴῃ {πδὶ 
Ῥ͵ΟΠ 86 ἰο Ηδργοι πὰ 105 ποῖρ ουγΠποοά ; ἴοσ {πουσὶϊ {Π 6 5ρῖ68 
ΓΘ 5814 ἰπ ΝΠ). ΧΙ. 22 ἴο ἰιανθ οοῦηθ ἰο ἘΠ γοη, γοῦ ὙΠ6Ὺ 
νϑηΐ λυ 16 Γ 511}} (νν. 28, 24), “δια βθασοῃδα {π6 ἰδῃὰ απο Βο]ιοῦ, 
8ἃ5 Ἰη6η οομλα ο Ηδηλδῖ ἢ," (ν. 21), πὰ εἰπιοσθίουβ (ὐα]οὺῦ οουϊά 
πού ψἱπουΐ ἔᾺΡΕ ΠΟΥ ΘΧΡΙ Δ ηΔΙ]0Π ἈΡΡΙῪ [Π}6 0 ῥΓΟη,1568, 1 νν1}]} 
δυίπρ ἴπΠ66 αηΐο {1| ἰαπά, νυ Ποῦ ἕο παϑῦ σοπλθ, δηα {ΠΥ δ6ϑά 
8.18}} ροββθϑ8 10 (Ναπ. χὶν. 24), δῃὰ “6 ((ὑα]6 0) 58114}} 866 1, 
84 10 πη Μ01}} 1 σῖνα 1Π6 ἰαπά {Ππ|πὲ Π6 παι} ἐσοάάθῃ τπροη, δπὰ 
ἴο ἢϊ8 οἰ] άγοη,᾽ (θουι. ϊ. 86), ἰο Ηοῦγοη δπὰ [18 ποῖσῃθουτμοοά, 
ΟΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἃ8 ΝΠ 158 ἀοἤποά ἴῃ {Π6 σοηίοχί ἴῃ ὙΝῊ ΡΑΒΒΆΡΘΒ5 ἃ8 

(46 Ἰαπά, σῇ ]οἢ 1 5 νᾶγθ ἴο {ποὶν ἐλ ΠΟΥ," 1.6.) 81 Οαπαδη. 
Αμὰ ν] θὰ) γ6 αἶβδοὸ ὀῦβοῦνθ {πᾶΐ ἰῃ {Π686 ραββαρθβ, ϑυ 6 ΓΘ Μόοβθϑ 
ἈΠΏΟΌΠΟΘΒ ἴο [16 ψἢ.01]6 ρθορ]θ ἰῃ6 αἀἰνπθ βοηΐοηςθ οἵ τοϊθοϊϊοῃ 
(Ναμι. χὶν. 26---85), θοῦ (ὐα] 6, δῃά “Ὄβϑῃπδ, [πΠ6 δοὴ οὗ Νππ, 
ΔΓΘ πᾶπηρα 88 ἴΠπο56 Ψ 0 51}8}} δηΐου [16 Ῥχοχηϊβοα ἰαπὰ (ν. 80) ; 

10 5 δνϊἀθηὶ [Πα 10 σου] ποῖ ᾿ιᾶνα ὕθθ} ροη 1πῸ στ ογάβ οἵ {110 
Τιοτὰ δῃά οὗ Μοβββ, ν]}}] ἢ ΓΘ τρογίθα 1) [ἢ Ῥαηΐϊαίουοι, τῃ δῇ 
Ολ]ο Τοαμάθα ἢῖ8 οἸαῖπι ἴο ροββ688 ἴῃ ἰδηὰ αγουπὰ Ἡθρτοῃ. 
6 τηιιϑὲ ἐΠογ ΟΘ Βα ρροβο {πᾶὶ ἃ8 ἴπ6 ἰουγίθθ ὁπαρίογ οὗ 
ΝΟ ΟΥΒ Ομ 1 Π8 Ποῦ ΤΊΘΓΘΙΥ ἃ τοροῦῦ οὗ ἴπ6 δηπουποθιηοηΐ 
846 ὈΥ̓͂ {Π6 Ἰμοτὰ ἴο Μίοβεβ οὗὨ ἢἷ9 σοπάδιηπαίίομ οὗἩ [Πθ6 ρθορὶβ 
(ν. 21----24), Ὀαϊ αἶβο οὐὗὁἨ τΓΠ6 ῥγοοϊαπιδέίοη ὈΥ Μοβθβ οὗ {Π| 88Πιθ 
δθηΐθῃο9 1ῃ ἴΠπ6 Πϑατῖπρ οὗ [Π6 Ρ6ορ]6 (ννυ. 28--- 85) ; 80 αἷβο {Π6 
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Ἰμοτὰ (ἀρὰ πια4θ δῇ Θχργβϑδβ ἀβοϊαγαίϊοῃ σε] σοΐθσθποα ἰο Οαἰθῦ, 
ψὨΙοἢ Μοβαε8 γϑρθαίθα ἴο πη. Ὅ|16 ἀθοϊαγαϊίοπ 1861, συ ί οὶ, 
Δορογαϊηρ ἴο ΝΠ. χὶν. 3, νγαϑ ΒΓ ἴο δ6 σαγσὶθα ουΐ, 18. ποῖ 
ΓΘΟΟΓΘα ἴῃ ἔπ Ῥοπίδίθαςν, Ὀὰξ 18 ἤθγθ τηθηθοηθά θγ Οα]θῦ ἰο 
“οβἰναϑ, ἴῃ γΠ088 Βθδσῖηρ' 1δ νγα8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἢγϑί το]αίθά Ὀγ Μοβεϑ. 
ΤῊ5. ῥγοπηΐϊβθ οἡ {Π6 ρατὶ οὔ (ρα, ψῃοἢ Μοβοβ οοπβτγιηβά ἴο 
Οὐδ] ϑῦ ὈΥ οδῇδι, τνϑ8 ρίνθη ἴῃ φοῃβθῦθης6 οὗ {Π|6 τνογὰβ θη ρ]ογοά 
ὕὑγ (ὐα]θῦ, ἴο 8{1}} {116 ρθορὶθ Ὀϑέογτε Μοβϑβ (Ναπι. χἱ. 80) ; ἀπά, 
ἴο Ἰυάρο ΠΌμ νν. 9---12 οὗ {Π|6 ργϑβθηξδ σπαρίθγ, νγὰ8 ρσοῦδ]ν ἰο 
{πὴ6 οἴἶπἑεοϊ, {παι (Π6 ἰαπὰ ἴῃ ψμῖοῖ 1[Π6 Απακὶπι ἀντοὶε, ν ἤο Βαά 
80 ἰουτῆθα [Π6 ΟΥΠΟΡ 50168 ὈΥ ΠΟΤ ΘΠΟΥΠΙΟῚΒ 8126, ἴ.6.,) (Π6 
ΘΟΥΠΙΓΥ τουαπὰ Ηδῦτγοῃ, βου Ῥ6 σίνθῃ Ὀγ {π6 Ιωοτὰ αοἀ ἴἰο 
(ἴπὶ ((ὐ] 60) ἃπά ἢ18 ἀθβοθηδηΐβ ῸΓ ονθσ, δῃὰ {παᾶΐ (Π8 ρσίδηῖβ, 
γγη0 ἄννοὶε {6 γα, δῃουϊά Ὀ6 ἀγίνθῃ ου Ὀοέογο 1π.--Ψ. 10. 
Βτοσὶ {μ6 νγογὰβ “ δηὰ πον, ὈδΠο , {1|ὸ Ἰωογὰ μα Καρὲ πη 
Αἰῖνθ, ἃ8 ἢ 8814, {11|6886 ἔουγτῆνθ Ὑ6 878, βίποθ [ῃ6 Ἰμογὰ 8ρ8Κ 
118 ψογὰ αηΐίο Μοβοβ, ἄς." 7ΤΑεοάογοὶ ἀὐον {Π6 σογγοοῖ σοῃοΪα- 
βίοῃ, {πῇ [ῃ6 φοπααοβί οὗ (ὐδῆδδῃ τνὰβ σοτηρ]οῖθα ἴῃ Βθυθῃ Ὑ6878, 
δηά {Π6 αἰν!βίοι ἔΠ6 πὶ σοιηχσηθπορι ; βίποα [86 ΟἰΓΟτΤηβίδησθβ, ἤθ γα 
Γοίογγοα ἴο, ὁσοῦγγοα ἴῃ {6 ἀδβογί 1π {Π6 βθοοπὰ γϑαῦ δῇδσ [8 
ΘΧοα8 ΠῸΙΩ Ἐργρί.--ηῦτι ὍΝ 8. οοπηθοίοα ψ ἢ ΛΝ) Ἢ) ΓΤῚ 

κὰν “ ἴΠ686 ΤὈΓΥ δηὰ ἤνθ γϑᾶγϑ, {Ππῶὲ (ἀαγίηρ τ ἢ] 6) βγϑοὶ 
[88 μα κοὰ ἴῃ {π6 συ] ἀθγηθββ.᾽ Οπ {π6 υ89 οὗ γὴν ἴῃ {818 

86Πη86, 866 Μιοαϊά Ἰμο τ. ὃ 3521 «.---Ῥ. 11. Απά ποῖ οΠΪΥ πᾶ {Π6 
Ἰωμοσὰ ργοϊοηρθϑαά ἢΪ8 [{{8 {{Π|656 ογίγ-θνο γϑαγβ, Ὀὰαΐ ἢ6 Πδά 4]50 ργϑ- 
Βαυν α ἢ]8 βίγοηρτῃ ἴῃ βποἢ {Ὁ]] νἱροιιγ, [πΠδ, ΔΙ ΠΟῸρΡἢ ποῦν ᾿π ἢἷ8 
εἰσῃ γ- ἢ} γοαν, 6 ἴδ] Ὁ ἃ8 ΒίΓο σ, 8Πα 88 Ὑ76}] αὉ]6 ἴοὸ Θηρδρὸ ἴπ 
Δ) ΟΥ 10 ρουΐοσμῃ [Π6 ἀιι168 οὗὨ οἰ ΖΘΏΒΠΪΡ, ἃ8. νν ἤθη ἰ16. νν88 
ΟΡ γϑαιβ οἷ. ΜΔ ΓΜῸ ἀδηοίε8. ἴπΠ6 ρογίογσιηδποθ οὗ (ἢ6 

δοίνο ἀαί165 οἵ 118 (εἶ, Ὅσαι. ΧΧΥΙΙ, 6, χχχὶ, 2, ὅζ6.).----ογ1ῷ : [86 

δοςσοηΐ οὗ {Π18 ψογὰ 18 γον ὈΔΟῸΚ οὐ δοοοιηΐ οὗἩ [Π6 πιοπο- 
ΒΥ} 40]6 δπὰ Μ|]|6Ὲ] πο ἢ [ΌΠ]ονν, νυν] ἃ. Ο΄δοπΐμδ ᾿ΘὨγροῦ. ρ. 212. 
-Ἶ. 12. Τλῖδ πιουμηπίαϊπ, 88 116 ψογὰβ ψΒΙοἢ [Ὁ] ]ΟΥ οἰ ]Ὺ 
8ῃονν, ἰ5 {π6 τηοπῃΐαϊη οὗ Ηφργοη (οἷ οἰαρ. χὶ. 21). Τῇ οχ- 
Ργθβϑίοῃ υϑοά ὈγΥ Οὐδ]οῦ : “{Π6 τοουῃίαϊη, τ ῃοτθοῦ «6μονϑὶ 
Βρᾶκα ἴῃ {πὶ ἀν, 15 δῇ δυϊάθηΐ ρσγοοῦ πδὲ 1ῦ νγὰβ ποῖ τΠΘΓΟΪΥ ἃ 
σοπόναὶ φῥτοτηΐβα ψ ηοῖ οὐ σανα {πτουσῇ Μοβεοβ, ὑπαὶ ( αἱοὺ 
Βῃου )ὰ γϑοθῖγθ δῃ ἱπμογίίδποθ ἰῃ {π6 ἰδηὰ οἵ Οδηδδῃ, ὑαΐ 4 



800 ΘΟΑΙΕΒ᾽ 5 ΙΝΒΕΕΒΙΤΑΝΟΕ. 

ΒρΡΘΟΙδὶ ἀβϑαγᾶποθ ὑΠᾶὲ [86 σουηΥ οἵ Ηδῦτομ βῃουὰ 6 ἢ 15 
ῬΟΒΒ6Β5Ι0}.--- ΕῸν ἐλοι δοαναοδὲ ἐπὶ ἐμαὶ ἄαν λοι ἐδ6 Απακὲπι τσϑνθ 
ἐλονο απα ἰαγσο γον ὑ θα οἵξῖο86. ΤῊ βθοοπὰ "") 18 ὙΧΟΠ ΡΥ ἰγϑη8- 

Ἰαϊθα ὈῪ ΟἸονῖοιιδ, φμαπιοΐδ.ὶ---ὴὴ ΣῊ σὴν »Ῥογῆαρβ υἱοϊοταΐ ἐδ 

εοἴελ πιο, απα 7 πιαν ἀγῖυο ἰΐόηι ομἑ. ὙΠῸ πνογὰ ρογῦλαρ8 ἀο68 ποῖ 
ἱπάϊσαῖθ δηγ ἀοαθί, θὰ  ΟΧΡΓΘΒ865 ἃ [006 δπὰ ἀδθβϑίγθ, οὐ, 88 
Μαβΐιι8 58γ8, “ἸΟρ6 ποῖ ἔγϑε τοίη αἰ α  Υ, δη ἃ ἢ 1]8ὲ {Π6 α1ΠΠ- 
οὐ] γ αἰ πλ πΙ5ῆ 65 [Π6 να] αθ, [Π6 Πορο θχοίθθβ {Π|6 ψ 8 [0 ἴΠ6 σᾶ, 
ΡΝ ἴῸΓ ὙΠΝ ἰδ ὙΘΙῪ ἔγεαυθηΐ ἴῃ {86 Ἰαῖθσ τ Ὴρβ ; νἱά. 

Εἰυναϊά Ἰ,Θἢτ. ὃ 204 Ὁ. 
Υν. 18---Ἰδ, “οϑῆυα σοιαρ] 168 νΠ ἢ [ἢ 6 τ ]8|68 οὗ (ὐα]θῦ, δπὰ 

σῖνοβ ἢϊαι ΗΘΌΓΟΠ ΤῸ δὴ ᾿πῃουδηοθ, ἴ.6.,) [ἢ6 ΟἿ 8ηὰ {ῃθ6 
ΠΟΙ ΤΥ τουπὰ ἀρουΐ. ΤΠ ΟἿἿΥ 1.861 νγὰ8 δἴνογ συ 8 σίνθη ὉΡ 
ἴο 1πΠ6 1μον]ῖθ8, πα ἀθοϊοαγοά ἃ ἴϑο οἷζγ (εἶαρ. χχὶ. 11, χχ. 7). 
ἩΓΠΟ Δ (068 ποῖ 5βίδπα [ῸΓ “ὁ βοπ16 βοϊθπιη σθγθοην, Υ͂ ΜΝ] Ομ 

“ οϑἰγαὰ δεῖ ἀρατὶ Ηθργοη, δηὰ ἀθ]νογθα 10 ἴο ᾿ϊπ 88 8ῃ θπίδιθα 
ΡοΒβθϑβϑϑιοῃ᾽ (45 ᾿οϑβοηηιὶ θη ΘΒ ΡΡΟΒ68) ; ΠΟΙ ἀο68 1ζ τη ΓΟΪΥ τπθδῃ 
ἰο οσοπισταϊμίαίς ; Ὀὰαΐ δοοογάϊηρ ἴο [Π| ρᾶγαρῇγαβθ οὗ ἍἊαἀδεζομϑὶβ 
(ἰδ Ο. ἃ “παρῖ(6), “’ Φ΄οϑῆπα ῥγαγϑὰ [Ὁ 8 βϑιοοθβϑία] ἰϑϑὰθ ἴο 4]} 
1ΠπῸ εἴἴοτίβ οὗ Οὐδ, δῃ!ὰ ββρθοίδ!]ν ἴο ἢ18 αἰΐδοκ ἀροη {116 οἰ τἴ68 
οὗ [86 τποιηΐβ᾽η8, ὙΠΟ ἢ ὙΟΓΘ Ἰμμαροα ΟΥ̓ σίδηΐθ, ΘΠ ἢ6 
οἴοτοα (Π6 βαρ] οαῦοη ὁ ἸμΔΥ (ἀοά τηλῖκθ γοὰ ῬΓΟΒΡΟΓΟΌΒ, ΤΠΔΥ 
(ἀοά Ό]6885 γοι, ἃπὰ τ2ΔΥ 6 βαράπο {πο ρ᾽δηΐβ Ὀεΐογο γου.᾽ ".---ἰπ 
νν. 14 δηὰ 15 [Π6 δΔΓΠΟΥ ἀρρϑμάβ ἴο βοῖὴθ οὐβουγαϊοῃβ οὗ 
ἢ]8 οὐ, Π6 Παγτγαῦνο, ὉΠ] 6 ἢ Π6 ᾿88 σΟρΙΘα νογθαίίτα ἔσοιῃ {Π60 
οΥρσίηα] ἀοοαμπηθηίϑ.---Υ. 16. “ὙἼΠΟ παρα οὗ Ηθθγοῃ Ὀθίοσα νγᾶβ 
ιν] Π-Αὐθα, 1.6.) [89 ΟΥ̓ οὗἨ Αὐδα, ο τγδβ (6 ρστοαύθϑδς ἤδη 
διηοηρδὲ 1π6 Απακίη." ΜΒεΐοτο, αϑὲ 88 “ ἴο [18 ἀδγ" ἴῃ ν. 14, 
ῖ8 υ864 ὙΠ} τοΐθγεποθ ἰοὸ {μ6 ἀβδίθ δἱ ψ ΙΓ ἢ [86 ῬοΟΪκ γγαβ σοηι- 
ΡοΒαά ; ἔγομι {παῖ ροϊπΐ οὗ νἱονν Κα Ἰ] Δ. Π-Αὐϑα τναβ “΄ ἰογιηου] γ᾽ (ῃ6 
ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ πᾶ, δα ἱπογθίοσγα Ὁ ὈΥ ΠῸ σηθϑῃ8 ἰο ονβ [Πδὲ [6 
Πδῖὴθ ἐοῦγοπ 8Β ΤΟΣ τηοάσσῃ ἴμδη ΕΚ] Π-Ατὐθὰ. Οπ 1Π6 

1 πῃ ΟΠΔΡ. χὶ. 21 τὸ τοδὰ {μδὶ Ζοβῆυδ δὰ ὀχρ})]οὰ ἐδθ Απακίῃι 
ἤτοι {Π6 Ἰπουηΐδίηβ οὗ Ηφῦτγοη δά ἴη6 ποὶρῃθουγηοοά ; Ὀαΐ τ βθη [86 
[βγ86}1168 ἰοῖν (μδὶ ρασγὶ οὗ [Π6 ΘΟΠΙΓΥ, δηὰ ἢ 1]18ὲ ΠοῪ νοτὸ οηραροά 
ἢ 1η6 ΟἙὨδδηἰο8. οὗ {μὸ ποτίῃ, ΠΟῪ ΤῊᾺΡ Θαβγ Βανα γθ- ϑββϑῖὰ δ] 6ἀ 
ἴΠ6γθ ; 8πᾶ {πι8 (Π6ΓῸ 18 η0 αἰβούθρδηου, 18 6 ΒΒονγοα δἱ οδδρ χ. 86, 
δεΐνθοη (18 ρϑββᾶρθ δηᾶ οβδρ. χὶ. 21 ογ χ. 86---89. 
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φοΠ ΓΆΓΥ, 88 Μεησϑίοπϑονο ὯδΔ5 σοπο] αβίνϑὶυ βῆονν (Βεἰεγ. 1]. Ρ. 

1871 544.) Ηθῦγοῃ νγ88 ἐπ οὐσία! παπιθ οὗ [Π6 οἰγ, δῃά 1ΐ νγὰ8 

ποῦ 1} αἴνου Αργδιδιηβ βίδυ ἔβϑσθ {μαῦ 11 Τϑοοῖνθα 1[Π6 ὨΔΠῚΘ 
Κινήδις Αὐθα ἔτοπι ἃ ρίαπί, παιηβα “4γὅα, γῆο ψὰ8β ποῖ {Π6 
ἰουπάον θὰξ ἃ σΟΠαΌΘΓΟΥ οὗἉ ἴΠ6 οἰἴγ, μανΐπρ δοσομηραηῖθα [6 
Απακίπι, ἰο ψ ῃ ἢ ἐσθ ᾿6 θοϊοηροά, ἀπ ψἢο αἸὰ ποῖ ἀγγῖνθ ἴῃ 
{Παῇῷ πεὶρσμ οι μοοά {1}} αἴτοσ ἴπ6 πιο οὗ Αὔγαπαμπι. [ἐ{ τγεϊαϊπρά 
1018. παηλθ {}}} 18 σϑδίμθ ἱπῖο {π6 ροβδβοβϑϑίοῃ οἵ (ὑδ]θῦ, ἤθη {Π60 
1βγαβϑ [658 σϑϑίογϑα {Π|6 οὐἹρῖπαὶ πδλθ ἤἤοδγου. ΤΠ σοποϊαάϊηρ 
ἴοστηυἶα, “ αῃὰ {πῸ Ἰαπὰ 84 τοϑὺ ἔγτοτῃ τνναῦ, σῇ ο ἢ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠ 66 
Ὀεΐοσα δἱ σἤδρ. χὶ. 28, 18 γορθαϊθά ἤθσθ, ἰῇ ογᾶεσ ἴο ἔτη 8 ἃ 
Ροϊηῖ οὗ ὑγδηβιτοη ἴο [Π6 ἰβίοντυ οὗἩ ῃ6 ρϑδοθίῃ! αἰβιτ δαϊίοι οὗ 
{π6 Ἰαηά, νον ννα8 ἱπιοσγαρίοα ὈΥ 6 ᾿πβουϊοι οὗ 18 Πασγϑνο 
οὐ (α] θ᾽ ἀθπιαπά. ΕῸΣ 88 1Ππ6 τϑίδγθποθ ἴο {Π6 Ἀπακίμι, ΨῈΟ 
ἀνοῖς αἱ ἩφΡτου, δηὰ νθοτὰ (ὐα]οὉῸ ἢοροά ἴο ἀτγῖνβ οιι οὗ ἐπαΐὶ 
Ρΐαοθ, πϊρῃς θαβῖν οχοῖΐο ἴπ6 Ὁποιρμῖ, [πΠ40 Δ] 6 Ὁ ἱταπηθαϊαίο Υ 
δηΐογοα ἀροὴ {πὸ νὰ ; {π6 ΔϊΠΟΥ σΟΠΒΙ ἀγα ἰΐζ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴο 
τεροδί, [Πδὶ [Π6 ἰαπὰ τοβίθα ἔγοτῃ γα γ, δῃὰ ἐμογθίογο {πῸ αἱ νἼβίοη 

οὗὨ 11 σου]ὰ ργοσοθά νιβοῦΐ ἱπ οσταρίοη. 

1 ΤΊα. Βαθθίηθ, ἴῃ (86 Βογθβῃ. Ηδθῦα, ἱπίογργος (ἢ ὩδΠ16 ΓΡ 

»ΕΡ οἱΐψ 9. ἰδδ ἤοιν, διὰ ἰδκθ ὈΤΝ ἴο θ6 88 ρ»γορεῦ' παπιε οὗ (ἢ 

βτβὲ τθϑῃ. ΤΈΘΥ βοὴ ἰηνθηὶ ἐμ6 ᾿βούοη {μὰὲ {86 οἱἦν σϑοοϊνϑα 18 
ὩΔΙΏΘ, διθοηρδί ΟΥΠΟΓ ΤΘΆΒΟΩΒ, Ὀοόδαβο (06 ἴουΓ Ῥδύγίδτοβ, Αἀδπι, 
ΑΌγΔΒδια, 8886, δη Ψ4000, σγογὸ Ὀαγοα ἴθγο. ΤῊΣ8 θ8861688 {ον 18. 
ἰγδαϊ οη τγὰϑ γθοοϊνοα ὈῪ ὕδγοπις ἕτοτι εἰ ζϑιν θα θοῦ; δηᾶὰ ἢδ8 
ποῦ ΤΊΘΓΘΪΥ Ῥθθη ἱπαϊοαιθα ἴῃ Ηἷ8 τοπάθσίηρ οὐἁἨ [818 ῥϑββδρθ: Α ἀδπιὰβ 
ἸΩΘΧΊΤΩΙΒ 1δὲ ἰπίογ ΕΔ Κίτα δἰζαβ θβί, Ῥαὶ τορϑαίθά 1π βϑύθγαδαὶ οἵ δἷ8 
ΟΓΚΒ. Ετοσι {88 {Π6 Ἰοροπα νν88 ἰεἰτοἀυοοᾶ ἱπίο ἐμ6 ΟδίΒο 6 Θματοι 
(δὲ Αἄδιὰ ᾿ἱἰνοά δἱ Ἡθῦτου δηά τῦϑδβ θυσιθὰ ἴμογο. [Ι͂π (06 ΕΠ ΘΥΒ 
Ὀοίοσγα Ψογοῖὴθ ποίδίηρ οὗἨ ἰμ6 Κἰπὰ 18 Βἰηπίρᾷ αἱ. Νοῦθ Ὀαΐ {ὴθ 
Δηοοδίουα οὗ [6 [9γ86]1068 το γα Ὀυτίοα ἰῃογο (εἶ. ὅθη. χχὶϊ. 19, χχν. 
9, χ]ῖχ. 80,1. 18), δῃὰ 16 ἤαγαπι νυ ὨΪΟἢ ἴθ 81}}} ἑουαπὰ {πο γ 18 8ὰρ- 
ροθϑὰ ἴο δ6 ἐδοῖγ τιοπατηθῃΐ ; νἱὰ, ᾿οδίπδοπ ἱ. 818 5864.,) δηὰ 11. 860 
864. 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΙ ΧΥ. 

ἹΝΗΒΒΙΤΑΝΟΒ ΟΕ ΤῊΗΡ ΤΕΙ͂ΒΕ ΟΕ σ9σ0} 0.4ῃΕ. 

γ.1. ὕὉπάογ το ἀϊνίπα βαρογιπίθηθποθ ἔπ 6 ̓Π μοῦ ΐδποθ γῇ οὶ 

[611 Ὀγ Ἰοὲ ἴο [π6 ἐσῖρθ οἵ δια νγὰ8 δ ὅπ βου οὗ ὐλπδδη, 

ψγῃογα (Ἅ]60 Πα ΔΙΓΘΔΑῪ τοοοῖνθα ἢ18 ροββθββϑίοῃ, δπα {Ππϑγθίο σα 

ἢ6 νγὰ8 ποῖ ββραγδίβα ἔγοιη [18 ἐσῖρθ. 7646 ἰοἱ ἰο {ἦι6 ἐγῖδε οΥΓ (ἦι 

οἰ ἄγοι ὁ" «ιιἀαἶι, ἀαοοοναϊπρ ἰο ἐλιοὺν ζωηυϊ68, τσαδ ἐο ἐδι6 δογον οὔ 

ἙΕώὼοηι, 1.6. ἴλ6 ἰοῦ ψΐο ἢ νγὰ8. ἀγαντπ οΥ [81] ἴο ἴμ6πὶ (νἱἀ. οἤδρ. 

χνὶ. 1: Νίμη. χχχῖν. 9) σοηϊαϊηοα {Π6 ὑγαοῦ οὗ ΘουπίσΥ Ὀογάογὶπρ 

ὌΡοη Εάοτη. ἌοΥβα 1 οοηΐαϊῃ8 ἃ ροη6Γ8] ἀθβουιρίϊοη οὗ {Π1|6 ροτ- 

ἔοη οὗ ἐδα Ἰαπά νϊςὶι [81] τὸ 1[π6 ἐπῦ6 οἵ Φυαδῇ ; {{|π| ἀ6ἴ41}5 

[ο]]ονν ἴῃ νν. 2---12, ΩΣ ΟΝ ῖ8 ποΐ 864] [ὉΓ δ ῶχ ὃν 8ἃ8 Κα- 

ἰαδίζιι8, Μαδῖιιδ, ἀπά ΔΡραγθηιγ Μοδοπηιϊον ΒΌΡΡοΒΘ, θθοδιβα ἴῃ 

Νυμι. χχχίν. 8 νγνὸ ἤπὰ Ὁ ἼΣῸ ὙΤῚ Ὦν- ἘῸΓ ὄνϑὴ 110 18 {Ππ|0 88Π|8 

ὈΟΙΠΑΆΓΥ 85 15 ρίνθῃ ἔβοτο,. γοῖ 1 18 ἀοβουιδοά ἱπ α ἀἰβδγθηι 

ΤΩΔΠΠΟΓ.--" }Δὁ}»Ὲἢ ΟΝ ΩΣ ΡῈ οπ ΟΥ ἐο ἐΐ6 ϑογάθν οΥ άοπι ἰδ 

εἱϊάονηο88 ὁ Ζὼνι ἱοισατις {6 δομέλ, ἴ.6. 1[λ6 τογυίοσυ οὔ  αάα}} 

οχίομάοα το Εἰἄοτμλ οἷὐ ἔπ δαβί, δῃὰ ναϑ θουπαθα οὐ {Π8 

βου ὈΥ ἴμ6 τ] άθγμθβ8 οὗ Ζίη. Τμθ ψ]άθγμ 688 οἵ ΖΊ]η ἰβ [πὶ 

ρατὶ οὗ ἴδε ΜΠ ΔΘ 685 οἵ Ῥαγϑη, ἴθ ἰοῦ δάθϑῃῃ Βάγηθα 

ννὰ58 5ἰπαϊοὰ ; νἱά. οἰιᾶρ. χ. 4]. ἸΏ ΤῈΡῸ Ὁ οχίγοιηδίθ 

Αὐϑιτῖ, ὑ.6.,) ἔγοπη οαν ροὶπῇ οὗἉ νἱθυν, οἢ 186 Θχίγθπιθ βοιίῃ, ΤΠ 

πιθαΠἱ ΠΡ ΤΑΥ͂ ΡΓΟΘΔΌΪΥ δ6 {παὺ {8π6 τοι τογυ οὗ «πάδὶὶ τοδομοὰ 

ἰο ἔθ οχέγϑμια βοὰ{}} οὗ δμδδη. 

γν. ὃ-- 4. Τῇ ϑδομίλστη δοιπάανῳ, νι 16]. ΘΟΥΥΘβροηάβ πὶ ρῈ- 

ηογαὶ ἴο ἴπ6 δου τ θογάοΓ οἵ (ὐδηδδῃ ἃ8 ἀοβοσθοα ἴῃ ΝΌμ. χχχὶν. 

8--δ, ἰ5 ρίνϑη ἤθγθ ψυ1}} 511}} σγβαῖθυ γοραγαὰ ἴὸ ἀφίει 8. 10 οομι- 

πιοηορᾷ “ ἔγοπι {6 δπὰ οὔ {π6 ὅδ] 8368, (ογ πηοῦδ ρᾶγιϊου Αγ} 

(ἤγοὰ ἔθ ἰοπσαθ ΜΠ] Οἢ ἐυγηοῖΐ ἰονναγάβ [ῃΠ6 βου. ΤΤΠ]ς 

ἰοσιιο 18 ἴῃ 6 βου Ποσ ρογίοη οὗ 6 684 68 τοδοῦμισ ἴγοιη 

16 ΡΘυ η880]8, σΠοἢ τὰπ5 οαὖ ἃ ρτοαῖ ἀἰδίδηοθ ᾿ηΐο {Π6 868 οἢ 

πὸ τνοϑὶ οὐ Καγοκ (νά. οδίπϑοη 'ὶ. 21 844.}), ἴο 186 βουϊῃ ροϊπὶ 

οὗ 6 βοαὰ ὈΥ ἴμ6 580-816 ἃ 3410-8}]} δηὦ 34] ὑ-τηλῦϑ. Αὐ {Π|5 

ροΐϊπὶ [86 Ῥουηάδγγ οὔ πα 8ῃ οοϊμθηοθα.---Ὁ. 8. “ Απάαὶ πνοηὶ 

οαΐ ἰο εἰ βϑοαϊῃ 5:46 οἵ ἐπ6 μοῖρ οὔ ΑἈΚγαΟὈίηι.᾽" ΝΝΝ. δηκὶ 

ἐπ οἴμοι ργοίογιξθ8 ΟΥ̓ »ον[δοίδ8, ὙΠΙοΣ (ΉΠ]ονν, πιαϑὺ ποῖ 6 ἰβκϑῃ 
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8ἃ8 ζιεξμγε8 ΟΥ̓ ἱἐπιρογαϊίυεδ, ἃ8 ΤΟΥ ἤανα Ὀδθὴ Ὁγ Θιάλοίίη (Κιαίϊ. 
πιοτβ. ρ. 95), ον {86 ἃγθ ποῖ ργθοθάβα ὈῪ δὴ ἱπιροσγαίίνϑ ἴῃ 
1118 Ῥᾶ58αρ6, 88 ') ΝΌμ. χχχῖν. θαΐ ΌΥ {Π6 ᾿ἰδίοτίοαὶ ὕθηβ8 ὙΓΌΥ 
--,ἴΙ͵ Βα ἔπΐαγθ οὐ [86 ἱπιρογαιῖνθ ΒΗ ἡ Τοϊδῖ, σου] ποῖ πᾶνο Ῥθθῃ 
ϑ0α ἴῃ {Π|686 ἀΘβου ρΈ 018, [Ὁ ἔπ 6Γα 8. ὯῸ φομε πιο. οἴ “πο οὗ 
{πὴ6 οὐ ἐπουριί, ἃ8 {Πότ 18 ἴῃ {Π6 ο886 οὗ ὙΤῊ ἰὼ 180 ἤγβι δπὰ 

ΒΘΟΟΠα γΟΥ568. ἘΣ ΆΤΝΝ ἌΥΟῚ Μααϊεϊ,-αοτανδίπι, αδοθλιϑι.8 8007.- 

ρ»ἱονίεπι νΥᾺΒ ΡΡΟΔΟΪν 8 Ρᾶ88, ΜΠ Ἡ ΠΟ τ ἀγα ποῖ ἔιγ- 
{ΠῈῚ δοχυαϊπίοα, ἴῃ (πὸ “41 τηοπῃΐαιι," τηθη!οηθαὰ 1) οΠαρ. 
χὶ. 17, ἀπά χῖϊ. 7, ΒΟ “ ροορῖῃ ἂρ ἴο θῖν," (νι. Παρ. χί. 
11).-- (( Απά ννοῃΐ ονϑῦ ἴο Ζῖη (ἰ.6. ἃ οογίδίπ βροὶ ἴῃ ἴΠ 6 ἀφβοσί οὗ 

Ζ'η ποῖ [Ἀγ ἔγοπι Καὶ αἀ68}}, δῃ!ὰ δβϑοοη θα ἐοτναγάὰ8 6 βοαιῇ ἔτοηι 

Καάοϑῖ (ἰπαλ 15 10 ἴπ6 Ὠ1Π-ΟΟΠΙΓΥ ΠΟ ἢ Γἱβο8 ἴθ ἐῃ6 ναϑί οὗ 
Καάββϑὶ, οἷ. εἰιαμ. χ. 41), ἀθὰ ραββθά ονοῦ ἴο ἢθζγοπ, δπὰ νηΐ 

ἋΡ ἴο Αγ, ἀπά {πγηριὶ ἴἰο βαγζα. ΑἹ] ε11Ἰ688 ρ]αοθβ ἀγθ ὰη- 
Κπονῇ ἴο υ8.(. δίοζγοι 18 τῃθηῃτοιθ ἴῃ ν ῦβ6 25 διηομ δύ {Π|6 
οἰτ168 οὗἨἁ 1πὸ δοαϊ), νυ {ἰ6 δ τομαὶ οἷαα86. “΄ 1.6. Παζον." 

Αἀαν 18 οδ]|]|6ἀ ἴθ Ναη. χχχῖν. 4 ᾿ΠἸαζαγοαίάαν, νι}}]ὰ ποιηΐηθ 

Αδαρ (}είᾳ.) ἸΚαυίκαα 18 ποῦ πιοὶ ν ἢ ἀπγοσο 686. ΤῊΘ 
γγογὰ »ῪΡ [ιθαπ8 {16 ἤοογ οὗ ἃ Ὀυϊ]άϊηρσ (Ναπι. ν. 17; 1 Κίηρβ 

νί. 15) δὰ {1|6 Ὀοϊίοπι οὗ {Π6 864 (ΑΑ Π108 ΙΧ. 8).---Ὗ. 4. Αηιοη 
9. 4380 ἀπκηονη (866 Ναπι. χχχίν. 4, ὅ). Α8 {πὸ ὈΟυΠΔΔΓῪ 116 
ΤΆ ἰπῖο {τὸ βίγοδη οἵ ᾿σγρι (Υ̓Δαγ 6] Ατίβἢ), δηὰ δϑοθηάθα 
τῃ6 1} ἴῃ 8 βουϊῃιναγαὰ αἰϊγθοίίομ ἔγοτη Κι δή θβῇ, γγ76 ΠΊΔῪ Ἀ8811Π10 
{πᾶΐ 1 ραββθὰ ἴῃ ἃ ἰο γα ὉΪῪ βίγαῖσῦ ᾿ἴπὸ ἔγοπι Αἴη 6] Υ ουθϑὶι 
ΔΟΙΟ58 {Π6 τηοὰῃ δ! η-Ρ]αΐοδα το ἐδ6 ΥΔαγ οἱ Αἴῃ, οὐ {π6 Υδαγ 
οἱ Αὐγαά, δπὰ θηΐϊογβὰ ῃγοιρὶ οπμα οὗ {Ππ6568 Υ̓ δ΄γβ ἰηΐο {Π6 
Ὗδαἂν εἱ Ατῖβϑι. [Ι͂ἢ {Π|8 ο486 [Π6 του ΟΥΎ οἵ «πά δῇ οχίθηάρα 
[ο] ναῦν [ΔΓ ἱπίο [86 ἀδβογῦ ; 8611] {παῦ ἀοθ8 ποῖ ἢ}}}186 ἀρσαϊπδβὺ 
1Π6 σογγοοίηθβ8β οἵ ὍὉΓ σοη͵θοΐαγθ, 81π06 {ΠΥ δγῸ ΓΘΔ ΠΥ ἰοαμά 
ἱῃ {Π6 ργϑβϑοηΐ ἀΔΥ̓ τὰ] 8 οὗ οἱ1165, ὑπαΐ ὑγοσθ ομοθ οὗ σοῃβιϑγ- 
ΑὮ]6 αχίϑθηϊξ, δἰ βοῖῃηρ ἀἰβίαποθ ἹΠὶπ {π6 ᾿ἰπι118 οὗ {πὸ ἀσϑογί, ΕῸΓ 

ΘΧΘΙΏΡΪ6 ἴΠπ6γ6 ἀγα {86 τυ ϊη8 οἱ 4}]6}} οὐ οἱ Αθάθ}), ἴπ {16 ΥΥ̓ δάγ 
6] Ἡυῆν συιπηΐϊηρ ἰπῖο ἴμ6 ΥΔαγ οἱ Αργδά, ψῃϊοῃ ἰοδίπδοη, 5ὰΡ- 
ΡοΒβα ἴο 6 ἴΠ6 Τϑιμδη8 οὗἩ {116 δηοίθηξ Εθοαθ, (1. 287 δῃὰ δ00). 
ΓΑ͂Ν ΓΤ απὰ ἐδ σοΐπρϑ οι οΥ ἐδ6 δογθν' τσθγ6 αἱ ἰλ6 (Μεαι!- 

ἸΘΥΓΔΏΘ8) ὅ6α. ΤῊ δἰ ογδίίοη, τηϑάθ ὈΥ 9 ἸΚ οσὶ, οὗ γυνὴ ἱπίο 
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ΝἼΓ 8 ὉΠΏΘΟΘΒΒΔΙΥ ; νἱά, ΟΠΔρ. χὶ. 22 δῃὰ δισαϊα 1,ο τὺ. ὃ 800 ἃ. 

---Ἶμοτο ἰβ βοιῃθίῃηρ' ΒΕΓ Κρ ἴπ {Π6 Ἰα80 ννογά8 : “' (818 88}8}} Ὁθ 
γουγ βου θουπάδιγ. Βαΐ ΠΟΥ ΤΔῪ ὃ6 Θσρ δ! πθα, 88 
Μαρίμδ 85 βϑῆοννῃ, ὈΥ Βυρροδβίῃρ᾽ ἃ ἰδοῦ γϑίβγθησθ ἴο {Π6 βου 0 
θουπάαγγ οὗ {π6 ἰαπὰ ν 16}} 18Γ86] γγἃ8 ἴο ϑηῦον ἰῃΐο ροββββϑβίοῃ οὗ, 
85 ἀοβουθοα Ὀγ Μοβοβ, Ναιη. χχχῖν. 2 864. 

Υ͂. ὅ. 4. 71,6 δοιριάανῳ οπ ἐδ Εαδὲ νγαβ [86 84}} ὅθ ἴῃ 1[8 016 

Ἰδηρί, “το πο ϑῃὰ (ἰ.6. [π6 του ἢ), οὗ [π6 Φογάδῃ." 
Υ͂Ψ. ὅδ, ".---11. Τῇιο πορίέλονυτι δοιπάαγῳ. ]ι8 ραββθα ἤτοι {86 

πουΐθοτη ροϊηΐ οὗἩ ἴπ6 Π.θΔα ὅθ, σβοσθ [ῃ6 “ογάδη δπίογθα 1}, 

8Π4 δϑοθηαορά ἰο Βϑίῃ Ηορὶα. ΤΠ πδιῃὴθ δοίδ Ποσία 81}}} οχὶβίϑ 
ἴῃ Αἰ Ηδά)]α, 4 Ὀοϑυ αι! βργίηρ οὗ ρϑυίδου! Υ βυνθοῦ δῃηα Ἂοἶθαγ 
νγδίοσ, αὖ [Ππ6 που ΠΟΥ ΟΧχ ΓΘ ν οὗ {π6 Ποδά 68, δηά δδοιιῦ ἔνγο 

ΤῊ 1168 τοτα {πΠ6 ογάδη, (οδίηδοπ 208 11. 864.).. ΑΤύπο αἰδβίαποθ 
οὗ ἔπνθηΐγ τηϊπυΐαβ᾽ ννὰὶκ ἰπ {Π6 5.Υ Υ. ἀϊγοοϊίοη 116 [86 Γαΐῃ8 
οὗ Κυδεν Ηδά)α, πρὰγ ἴο ψῇῃῖοῖ βροῦ 1ξ 8 οογίαϊη ἐμὲ ΑἸῃ 
Ηορΐα 8ἰοοά. 11 νγᾶϑ8 Ἄροῃ [Π6 σοῃ 68 οἴ ἀδΔῇ, Δη ἃ νγὰ8 αβϑὶρηθα, 
ποῦ ἴο υάδλι Ὀαϊ ἰο Βοη]απαὶπ (Ομ 8. χνῖ!]. 21).--- [Ὡο θουΠ ΑΓ 
116 ὈΓοςθθάθά ἴῃ ἃ ΠΟΥΡΓΒΘΥΪΥ ἀϊγϑοϊίίοη ραϑὶ Βείπμαναδαΐ, πὰ νγοηΐ 
ὉἋΡ ἴο {86 8δίοηδ οὗ Βολαπ, 16 βοη οἵ ουαθθη. οιλαγαδαῆΐ, ἃ 
ΡὈΪαςθ 'π [86 ἀοβοσὶ οἵ υάδῃ (ν. 61) 18 ἀπαουθίθα!]Υ [Π6 βαΠ16 88 
116 Βοίπαγαρα τηθηθοποα ἴῃ οὔ δΡ. ΧΥἹ]. 22 διποηρσδὶ ὑπὸ οἰεῖ65 οὗ 
Βοπ]διηΐῃ. [Ϊἢ οὔἢδρ. ΧΥἹ]. 18 1Ὁ 18 ΤΩΘΓΘΙΥ οΑ]] 6 Αγναδαλ. ΤΠ 
δχϑοὶ βἰΐθ οὗ {Π6 οἷτυ 15 ποὺ Κπονῃ, Ὀαΐ 1ξ ΡΓΟΌΔΟΙΥ βίοοά ἀροῃ 
[Π6 Ὀογάθγ, αῃ ἃ ἤθηοθ ννὰ8 ἢσϑί δϑβίρῃθα ἴο άΔ}}, ἀπὰ αἴθ αγὰβ 
σίνθη ὉΡ ἰο Βοηϊδιαϊη. Νοὺ ἀο ννὸ πον δηγτῃίηρ δροαῦΐ 1Π6 
δίοπο ο Βοΐαπ, 186 βοῃ οὗ δυῦθῃ ; 1 18 ΟὨΪΥ͂ παπιθά οὔ οθ ΠΊΟΓῸ, 
Ὠδιηθὶν, ἴῃ ἴῃς ἀοβογρίϊοη οὗ π6 θου ΠΑ Υ168 οὗ {Π68 ἰγῖθα οὗ Βοη- 
ἠδιηΐη ἴῃ σπδρ. ΧΡ]. 17, 8πα 411 [δι τνα σϑῃ ἱπέεν ἔγοιῃ (6 νογὰ 
πῸν 8, ὑπαῦ ἴὑ βίοοα προὴ [86 846 οὗ [π6 τηουηΐαἰη8.---. 7. 

“«Απά {π6 θουπάδγυ σσθηῦ ἃρ ἰοναγαὰ Ζοδῖν ἴτοια [π6 γ]6γ οὗ 
Αολον, ἀπὰ ᾿υγηθα που νγαγὰ ἴο Οὐ ἰϊσαϊ, Μ ΠἸοἢ βία. 48 ορροϑῖῖθ ἴο 
{πὸ Βεῖριι οὗ 4 ἀμπιηιῖηι, ταὶ 18. οἡ [8:6 Βοι}}} 5146 οὗἁὨἁ [6 Βέγϑδπι." 
ΤῊΘ γ]]ον οἵ Ασλον 18 ἴο θ6 Ἰοοϊκα ἔοσ. οῃῃ {πὸ βου οὗἉ 76 γῖ ἢ, 
σὮδΡ. νἱ!. 26. 7)οδὲγ 185 ποῖ {Π6 βΒδτηθ 88 ἴπ6 οἷ Υ οὗ [μα΄ Παπιθ 
ΠΟΆΡ ἰο Ηδθῦγοη (Ομ δρ. χ. 88), Ὀαΐ πηυδῦ ἤάνα ὈΘθῃ βἰἐμαίθα ἀρομ 
1π6 τηουπίαῖη8. Οπίσαϊ οαῃηποῦ ἤανα Ὀθθη {Π6 ρ͵δοθ πῃ ψ Π]οἢ {Π6 
1βγδθ 65 σὺ ϑησδιιρθα (ΟΠ ΆΡ. ἷν. 19), Ὀδοδι86 οἵ {πΠ6 ἀἰογοπὶ 
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ΒΙἐ Δ Ό]0 ἢ ἀϑϑίσρηθα ἴἢ Πογθ. Μογθονοῦ {1|6ὲ ΕἸ] ρ8], βροϊίκθη οὔ ἴῃ 
{Π6 ράβϑαρθ Ὀθίογθ 5, 18 οδ᾽]ϑαὰ (ὐδέϊοίῥ, ἴῃ οἤαρ. χν!. 17, Ὧπὰ 
1180 [Π6 ρας οὗ [86 Ιβγϑθ}}}18}} δῃσδιηριηθηΐ νγἃ8 οἡ {Π6 οδϑὶ οἵ 
} 6υῖσῃο, {18 ΟἸΠραὶ οὐ 6] Π]οὐἱἢν τνὰ8 οὴ {πὸ βους- ποθ οὐ {Πα 
οἷν. ὙΥῈῸ γοίθσοποο ἴὸ {πὸ Ηοὶσῃ 8 οἵ Αἀππηηλῖηὶ «όγοηια (ἴῃ 
1π6 Οποηι. 8ιν. Αἀοπιηνῖπι) 8808 : αἀυοηάδπηι νἹ]] 18, πππο τυΐπδθ, 
ἴῃ βογίβ ὑγθὰ8 «π646, 4αὶ ἰοο8ϑ πβαὰθ μοάϊο γοσδῖαν “αϊοαοπιΐη 
(ΟΝ ΠΟ) οὗ στρα ἀϊοϊξαν ἀνάβασις πύῤῥων, Ἰαϊϊπο αὐΐθπι 

ΔρΡΡΘ Ἰατὶ ροξαβὲ ἀϑϑθηϑιι8 τιξοτγιηη 56 γιιδοηξζμτη ῬΤΟΡΟΥ βαπρτιΐηδπι, 
4] 1116 συ τ ἃ Ἰδιγοηῖθαβ ἀπά αγ. Εὐβὲ δαΐοπι σοηπίαπι ἐγ θ8 
υάδε οἱ Βοπ)δπλῖηΐ, ἀθβοθπάθητθι8 δὺ 4.6118, αὶ οἵ σδϑίθ! ] πὶ 
ΤῊ] τα δἰτιπη οϑί, ΟὟ δυχὶ δ νἱαίοσαη. θυ [818 ΘΧχρ]απαίϊοη οἵ 
[6 πδηη6 18 ΠαΓαΪν οογγθοῖ. [ΐ τνὰ8 τη ῬγΟΌΔΟΌΪΥ ἀοτνοα ἔγοιη 
[Π6 τοὰ οοἴουν οὔ {ππ γοοΪΚ8 (8 τα] απ 18 ΓΡΙθ 8, αιϑῃηδατηοά τ) 
ορρ᾽ ἀυ]απι ρορα Βοπιᾶπὶ ὅσα γωδγα ΔρΡΘ]]δύαπι ἤα11,4}148 Πἰμόγαθ 
86. ροῖγαθ, νἱάθ ΟἸοθσοῦ. ῬΠΠΡΡ. 11. 71 ἴῃ Ποϑοπην ον οα 1Π6 
ῬΓΘϑοηῦ νθ 186). Βαῖ υἱδγοηιθ᾽ 8 Ἰῃογτηδίϊοη ἢ τοραγα ἴο {116 
Ροϑιοη οὗ {π6 ρΐαςσ, ν]Ζ., ἐπα 11 βίοοα ἴῃ {1|6 τοδα ἴο «ογιβα- 

Ἰ6πι, 18 ἙΘγ ΔΙ ΠΥ οογγοοῖ, «ἀἀωπιηιΐπι 18. βαϊὰ ἴῃ [Π6 νϑῦβε θυ γο 
18 ἴο ἴᾶνθ Ὀθ6Π βἰϊπαῖθα οὐ ἴπθ6 βου οὗἁὨ [Π6 δέγθαπι, τουτί ησ 
ὉΠαἀΟυΡΙΘαΪΥ το {6 Βίγθαπὶ Πᾶν «ϑγίοῃο, νης ἢ ἢονγοά Ὀούνσθθιι 
{Π6 ν Πρὸ οὗ Πίλα διὰ {Π6 ρ]αῖη οπ {Π|| βου οὗ τἰ (Κοδίπϑοη ἱὶ. 
279), δῃά 15 οϑ]] θά ἴῃ οἢαρ. ΧΥΪ. 1 “186 ναῖον οἵ ὁ“ οὐἱοῃο.".-- Το 
ὈουπάδιὙ ἔπθη ρα5θθα ἴο Κ᾽ π-δλοπιθϑὴ, (γιὰ Ἴτυν ἐλό γοιπίαϊη ο7 

ἐλ6 81}, ῬΤΟΌΔΒΙΥ {π6 βρτίηρ σαΐοι 18 πον Θ41164 ἐῃ6 ΜῈ} οὗ 1ῃ6 
Αροβι]εβ θεΐονν ΒϑίῃδηΥ οὰ {1|6ὸ τοδα ἴο ὁ ουῖομο,, δηὰ {Ππθποθ ἴο 
{Π6 ευσοἱΐ οΥ ἐλ 8ρῖ68 ( Ὁ ἿΨ ἘΏΓΟΡΘΙ]) ὁ. 6. {16 80-64]]6ἃ νν6]} οὗ 

700 οὐ Νμοπῆδι οα (ἢ6 βου ῃεθαβὲ οὗ Φ ογαβαίοιη, Ὀοίονν {ἢ 6 
Ἰαπποῦοη οὗ [86 ν8}}6γ8 οἵ ΗΪπποῖὰ δηα «6 Ποϑμδρμδῖῦ ; (ν]α. ΤΥ 
Οὐὐτηπιθπίβτυ οα {Π6 Βοοῖβ οὗ Κίηρβ ῥ. 7; ᾿ἰοδίπδοπ πὰ ϑλιὶζ 
“ογαβαίθμι Ρ. 79). ΕὟοῦι {Π6 ροϊηίβ [Π8 ρίνθηῃ νγὸ ΤΏΔΥ ἀθοϊάθ 
τ ἢ σανίδι τυ ὑπαὶ (0 ὈουπάδυΥ ταπ ΠοῸϊ [Π6 τηουΐῃ οὗ {Π6 
οτάδη ἴο Αἷῃ --- οὐ" υβι- Ηδα}1]α, ἀπὰ ργοοθοάθα ἴθθηςθ, ποῖ 
ἰὴ ἃ σΌΓνΘ ἰονναγὰβ [πΠ6 ΠΟΙ (45 7 θηΐμ8 μ85 ταδυκοὰ 1 ἀροη 
ἢ8 τᾶ ἴῃ ἀιι7γ᾽8 ϑιυάίθη νοΐ. 11.), θαΐ, ἴῃ ἃ (οἰογαὶγ βίσαϊσὶ 

1 ᾿βοδίπϑοη βᾶγ8 μδὶ Ἐπὶ Αιλεπιθδὴ ντ88 ῬΓΟΡΔΌΙΥ “οἴ Ππον [86 ργοβοηΐ 
γ76}} οὗ {π6 ΑΡροβι]θβ θϑίονν ΒϑίπδπΥ οὐ [86 τοδα ἰο «“6γίοδο, οὐ 186 
ουπίαϊπ ὩΘΔΡ ἴὸ δί ϑαῦθα.᾽" ΒΒιῖ [6 δἰίον [168 ἴοο τυσοῦ ἴο (6 βου ἢ- 
δαϑί ἴο ὃ6 1Ππουρἢὶ οὗἉ ἴῸΓ ἃ πιοιηθῃί. 
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Ἰπη6 ἴο [Π6 τπουπίαϊπα δπα ἱπάθοα ἴο ἴΠὸ να] ϊου πο ᾿ηΐογβθοῦβ 
{Π6 Θαϑίθσῃ δηὰ οὗ {Π|6 τηουηΐαϊη8 Ὀοΐονν «γον δηα ἰο]]οννοά 

1119. νδ] αν ἴο ἃ ροϊπὶὸ Ὀοῖον οἱ Αἰ χύρίοῦθ. (Βοιιδηγ),  ογο [ἢ 
δηΐογρα ἴΠ6 δάγ, ψ ΠΙ ἢ ορθη8 ἱπίο {116 ν᾽ ]ου οἵ ΚΙάσγοη, δηά 
{π᾿ η ρα8864 δἰοῃρ {18 γν]ογ ἴο [ἢ 6 γγ6}} οἵ [86 5ρ168.---Ἶ . 8. ΕἾΟΙΙ 
1118 ροϊηΐ “1 νϑηῦ ἊΡ ὈΥ [Π6 να]ΐου οἵ βοη Πῆπποπν (οα ΜΠ Ίοἢ 
866 ΤΩΥ̓ Οὐ ΠΙΘΠΙΑΥΥ οὐ Κίηρβ Ρ. 582), οα {π6 βου 8146 οὗ 
16 « ουβίο8 ({Π6 βᾶτηθ 18. ὥογιϑαίοηι), ατιὰ ποηῦ ἋΡ ἴο [Π6 ἴοΡ 
οὗ [16 πιουπίδϊη, ἴῃ δὲ (1161}}} Ὀοίογθ [86 νιον οἵ Ηϊπποῖῃ νγϑβῦ- 
να, ΠΙΟἢ 18 αὖ [Π6 6ῃηα οὗ {Ππ6 ν]Π]16ὺ οὔ ᾿ορλαΐπι που νγαγα. 

ΘῚΣ. 18. ποῖ υδρ6 6] Πρ1 1] 4}}} ΤῸΓ ΩΤ (Ψυάρ. χὶχ. 11) 186 

ΟἿ οὔ ἴῃ Ζ ΘὈυδῖῖα, θα 15 ἴπ6 πᾶϊπ6 οὔ μι ΕἼ06, [06 1 Δ Δ η08 

θεΐπρ τηϑπεϊοπϑά Ἰηβίθδα οὗἉ 1]|16 οἵγ. Ὑ7]|16 ρἰαίῃ οὗἉ [86 νον 

ΜΡ (σΆ ΠΟΥ οὗ {πὸ σίδηΐβ, γιγάντων, τιτάνων, 1.,.Χ Χ.), 15 οῃ 

1Π6 ννυϑϑὺ οἵ «“6γιιβαίθτη, βεραγαῖθα ὈΥ͂ ἃ 8118}} τ ὰρθ οὗ τοἊῖκ ἔγοπι 
{π6 δῃὰ οὗ {π6 να] ον οὗ Ηΐπποῃθ. ἐοδίπδβοη (1. 4.25) ἀθϑβογιθθ8 
1 48 Ὀγοδά δῃὰ θοπαϊηρ σγδάυδιΥ τον αγ8. {πῃ6 βουίῃ-νγοϑῦ ἀπ] 
1: σοῃίγαοίβ ἰηΐο ἃ ἀθοροῦ πὰ Ὠδγτουγαῦ ν δ ]ογ, οΔ]]6 ἃ {πὸ Ὑ δά γ 
6]  εγά, νυ ΐσ ἀπῖῖ65 [Αγ 6. ὁ ἢ τπ6 αν Αμπηθά. Ὁ 
1Π6 800} [Ὁ Οχίο Πα 8 88 ὯΓ ἃ5 Βϑί Ιθἤθπι (οδορἦτδ Απί. νἱὶ. 4. 1 
8πα 12. ὃ) ; 866 4]50 ᾿βοδίπϑονι 1). 156) ; οῃ [16 ποτ [ἢ 15 Ὀουπαοα 

Ὀγ 1Π6 βᾶη6 σδηρθ οὗ 1118, νυν ΠΙοἢ βαραγαΐθβ 1 οἡ [6 ϑϑϑί ἔγοῃπι 
(86 ν4]]ον οἵ Βθημίπηοηι, {Π6 ἰαζον Ὀοπάϊηρ' ἑονγαγὰβ [Π6 νγϑϑὲ ὁἢ 
{π6 Ἰοῖδ 8146 οὗ {Π6 Φορρα τοδὰάβ. Ἡρῃςθ ἴδ πιουηΐαϊηβ ὈΘΌΓΘ 
[η6 νον οὗ Ηϊπποπὶ οἡ {Π6 νγϑϑδὶ δηῃά δ {Π|0 θὰ οὗ {Π6 σδ]]θγ 
οὔ Βορῃδίτη ἰονγασβ [Π6 ποι πιυιδῦ θ6 οπθ οὗἉ {πὸ ]ιεὶρἢ δ 
θούννθθῃ  Π] ἢ {ΠῸ τοϑα ΓᾺΠΒ ἴγοτῃ “}6 γι 188]6πὶ ἴο Κα Ἰγ] 41} “ Θαυῖηλ 
ἃηἃ “Φορρϑ (1.6., [ῃ 8 ΟΥ̓Δ ΠΑΥῪ «οὁρρὰ τοδά), Ζ7ῆἈθηϊΐι8 (πη αι 78» 
ἱϊ. Ρ. 188), ἀθοϊα658 ἴῃ ἔλνοιν οὔ {Π6 σαῆρθ οὐ ἴ6 πουίῃ οὗὨ [ἢ}8 
τοϑά. 

Υ. 9. τοι {π6 βαπηηιῖῦ οὗἹὈ [818 Ἀ1}} (Π6 θΟΙΠΑΥΥ͂ Ραββα “ἐ ἴο 
{πΠ6 ἰουπίδϊῃ οὗ {π6 νίοσ οὗ ΜΝιερλίοαῦ. ἘΤΠ8 18 ΘΟΥΔΙΪΥ͂ 
ποῦ ἴπ6 ῥγϑβθηΐ ἑοπηϊαϊῃ γαΐο ἱπ {πὸ ΥΥ δάγ οἱ ΥΥ̓ ογά, 88 ᾿οδίηϑβοιι 
ΒΔΥ8 (ἰ]. 1566); ἴῸΓ ἴῃ {Ππᾶὺ οα886 [Π6 ῬΟΘΠΑΔΙΥ τησδὺ μάνα ραδϑϑὰ 
ἄονῃ {π6 ρῥἷαὶπ οὗ Βϑρδαΐτη, ννῃϊο ἢ ἰ8δ δ ναγίδῃοθ ἢ ν. 
8. Νογ ἰ5 10 ργοθϑθθ ἐπ 16 γγὰ8 Αη ἰΚαγίηι, [Π6 Ἰοππίαϊπ ὉΥ͂ 
τπ6 Μοπαβίοσυ οὗ δὲ Φόδὴ ἱπ ἴπ6 ἀδβοσὲ (Κοδίπβοη 1. 156) ; 118 
1168 ἴοο ἔα ἰο ἴπ δουῖ ῃ. ὙὉΤῇδ ἐουπίδίη οἵ Νορμίοδἢ ταδὶ ἤαγθ 
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Ὀθθη τποσγὸ ἴο {π6 ποι ἴπᾶπ {Ππᾶ|. ΜΙ 15 Ἰουπα ἴῃ {π6 ἐϊοὶ ἴῃ 

158. χ]ῖν. 18 τῖτῃ [Π6 πιθδιηρ ἀ6᾽]ηθᾶτα δ] ααϊά. [Ιπῃ {πὸ Καὶ ἴξ 
δ ΟΠἽΪΥ Πᾶνο {86 ἰπύγϑηβιεῖνα 8 σῃ! βοδίοη, ἐο δέγοίοἢ οἱ ἴῃ α 
ἔπ; ἴῃ {116 Ῥιιαὶ ἀοβηίζαπι 6586, ἐο 6 πιαγζ θά οΥ᾽ (εἢΔρ. χῖχ. 18). 
--- Απά  ψοηὶ ουΐ ἴο [86 οἰἶϊ68 οὗ Μουηὶ ρῆτγον." Μοιιπέ 
Ἐρλγοῖ 18 ποῦ τηϑηὐ]οη θα Δηγ νυ ΘΟ Γα οἶβθ, ΓΠΟῸρΡἢ τγὸ τηθοῦ ἢ ἃ 
ΟἿἿΥ οὗἩ [πΠᾶ πδπὶ6 ἴῃ 2 ΟἿ. χὶῖὶ. 19 ; Ὀαΐ τπογὸ [86 Κορὲ ἢδ8 1ῃ6 
ΓΟΔΟΙΠρ ΒΡΗΣ Ὑγ1ι σοραγὰ ἴο [015 Εἰμϑοδΐωϑ βᾶγ8: ᾽Ε φρὼν φυλῆς 

᾽Ιούδα, καὶ ἔστι νῦν κώμη ᾿Εφραΐμ μεγίστη περὶ τὰ ὅρια ᾽Αιλίας, 
ὡς ἀπὸ σημείων κ. υόγοπιθ Ρ]Δ 668 ἴῦ ὑνΥΘΏΓΥ ΕοΙΏΔη τη 1168 ἔγοση 
Αο]16 οοηΐτα βορίθπίσίοπθημ. Βαῦ [}18 ἀΘ βου ρίοη 8818 ἔὰσ Ὀθυοῦ 
[Π6 οσοπ]θοίαγα] 8116 οἵ 26 ΟἿἿΥ οὗ ΕἸρσοη, τ !οἢ Ὀοϊοπραα ἴο {ἢ 
Κίηρσάοπι οὗ [Π6 ἴδῃ {γῖθε5 (2 ἢν. χῆϊ. 19).} Απά ποῖ μον τΠ6 
βίδίοιῃθηὶ οὗ ἰμδοῦλι8 πο [Παἱ οὗἨ ὠδγοπια 15 ἰὴ ΠΔΥΤΩΟΠΥ τ] ἢ [ἢ 6 
ὈΓΘΒοηῦ νοῦβο, ὙΥΠΙοἢ ρΐἶαοοβ Μουπὶ ΕἸ ρ᾽ του θούνγθοη « Γβαίθσα 
πα Αὐγ)αϊ «εαγίνη.---- Βααία οΥ Κιν)αίδι “ζθαγῖπι ἰ6 [ἢ 6 τηοάοσῃ 
Καυτγοῖ οἱ Εὐπδὺ (566 οἤδρ. ἴχ. 17).-ἶὖ. 10. "Απάὰ {ἐπ Ὀοτάογ 
ἀοβοσι θα 4 ουγνο ἔγοτη Βαϑ]α νγθϑιναγὰ ὑπίο Μοιπίὶ 561." ὩὉ. 

18. Ἐχρ]αἰηθα Ὀγ [Π6 σἤδη μα 1η {Ππ6 ἀϊγθοῖίοι οὗ [π6 θοιηίαγΥ [1Π6, 
γ ΒΟ τη ἴο Κα  ] ἢ «ΓΘαΥῖπιὶ ἴῃ ἃ ΠΟΡΕ]}- νη δίουΥ ἀἸγθοιίομ, ἀπά 
Ὀογοηά Κιτηδῖν  αγῖὰ τὰ ποα ἰονγαγ 8 1Π6 βουτνγοδί. Μουης 
Δεῖν ἕν) δ ΘΠΌΓΟΙΥ αἰδιϊηοῦ ἴγουῃη {π6 Τἀππηθδη πιουπίδίη8 

οἵ ϑεἶν, ἀπά ἴβ ον] ἀρ πεν [Π6 τάπρθ, ὙΠΟ ΓῸΠΒ οἡ {{| νγϑβί 
οἵ Κατγγοῖ 6] Εὐἰπαὺ ἴῃ ἃ βουζῃηννοβδίοσ νυ αἰσθσοιι ἰο ϑμωγαὴῦ δηᾶ 
1π6 δαγ δισαν; (οὗ, οδίπδοη 11. 889 56α.). Τὴ πϑηιθ 81}}} 

σοπέϊηιϊι68 ἴῃ [πΠ6 ρ͵αοθ ς4]16ἀ δαΐγολ (ρὼ) ο 6 βοιιτἢ οὗ {116 

Υδάγ ὅϑυτγαν, (οδίπδοπ 11. 889).-- Απὰ Ὁ ραβ8θα ονϑὺ ἴο {86 
ΠΟΣΓΠΘΓΉ 5146 οὔ Ηδγ “6άγῖπι, ἐ.6. (ιοβαζογι,," νν Ὠ]ς ἢ 48 σοπυϊηυρά 

ἴο Θχὶϑὲ ἰπ πὸ ρίασθ δ θα Κεϑία (9.59) Ποδίπβοη (Ἰἴϊ. 864) 

ΒΑῪ ἰδ ΟἹ {Π6 βΒο} οὗ ἴῇ6 Ῥῇὴκιαάν ϑιεγαν ἴγοιη 716}} 69. ϑ4ῇθῃ.3 

1 Βεϊαπα (Ῥαϊ. 111, ν. 7686) βρϑδκβ οὗ δηοίμοσ ᾿εφρών Ῥαγοπὰ (δ6 
Ψοτγάδῃ. 

2 ΤΙ δγρτιηθηΐ δἀἀυοοᾶ δΥ ̓ ξοδίπδβοη (αἱ βαρτδ), ἀραῖπϑί 186 Ἰἀθπ ἐν 
οὗ (9 παίρθβ ϑαῖγα δηὰ ϑοῖγ, δῃὰ ε͵8ο [6518 δὰ ΟΝ ββαίοῃ, νἱζΖ., {μδὶ 
ΟΒοβδαΐοῃ δῃὰ β'οὶγ βϑϑῖῃ [0 αν Ὀθθη 8: πδἰθα ὁ {π6 πογὶ οὗ Βει- 
ΒΒ θιποβὴ, δῃὰ {πΠ0 Δαν ϑυγαγ, τ ογθα8 ἜΚ οϑἷα δπα ϑϑδῖγδῃ ἃτα οα {6 
δοιὰ οὗ {μι18 γ|]Θν, δθθῖηΒ ἴο τὴ8 (ὁ ἢδνο [{||Ὶ6Ὸ σοῖρῃ!ξ. Το νη ]]8ρ6 
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-- Απά πνοηΐ ἄἀονῃ (τοῖα [Π6 πηουηΐαὶ η) ο Βεέλολοηιοδὶι," [ἢ 6 τυ] 8 
οἔ νοῦ ᾿οδίπϑδϑοη αἸβοονογϑα ἴῃ ΑἸ η.- ΘΠ 6 Π18 'π ἃ ὈΘΔῸ 1] ν]]ον οὗ 
οοῃβίἀογα Ὁ ]6 ἄθρίῃ θοῖον {Π6 ΥΥ͂ ἀἂγ ϑαγατ (. 848. 17); οἴ α͵80 11}. 
224 5644. πὰ Ἰῃγ (ΟΠ ΘΠ ΑΙΎ οἡ [86 Βοοκβ οὗ Κίηρβ, Ρ. 4θ)-- 
“ Απὰ ρᾳβ864 οῃ ἰο 7Ἰπιπαἢ," ΓΙΣΟΣΙ οὐ ΓΙΩΓΙ Τἰπιπαϊλαλ, ολντοι 

Χῖχ. 48), ἔτοτπι νν ΒΙΟἢ ϑαιδοη ξδιομϑὰ ἢ 8 Ὑν 18 (δυάσ. χὶν. 1 544.) 

ΠΟΥ οδἰοα 7Ζιὐὑπολ, (...) οὔ ἴπ6 βοιίῃ-νγοϑὺ οὗ Ζαγθα, ΟὨΪΥ δῇ 

που β ψ8}Κ οπ ἰπαὶ ρἷδοο (Κοδίπϑοη 'ὶ. 848), ἃ ἀἸουθπὶ ρ͵δοθ 
ἔγοιῃ ὑμ6 ΤΊπηηδἢ ὁ {Π6 τηουηϊαίη8, (ν. δ7).---. 11. Τζγνοη, ἵ.6. 
ΑἸστ, νἱά, οἤδρ. χὶϊ. 8ὃ.--Ααδρουΐ ϑίσλγοπ ποϊπῖηρ 185. Κποσγη. 
Μουηὶ “βααίαἢ, Μ᾽ Ὠΐοἢ 18 ΟὨ]Υ τηθηΠ]οηθα ἢ γα, 18 παἀοιθίθα ν᾽ ἰο 
ῬὈῸ Ἰοοκοά ἰοὺ ἴῃ {πὸ τϑῆρα οὗ 81}18, ου ἔα ϑαϑίθσῃ 516 οὗ [86 
ὙΥδάγ Βυῤὶη, νη οἢ Ἰοδίπδοθ 8808 (Ἰἰ}. 21) σύ ἴο ὍΘ 8θθῃ 
ἔγοσα Αἰκῖν, δαη ἃ μὰ [ῃὩ6 σουπίσυ τουπά “6 Ὁπ8 ἔγοτῃμ 18 Υἱθῦν.)---- 
«]Ζαδηοοὶ νυαβ Ῥυόθα Υ [86 ϑ8π|6 88 «αῤποῖ, 1Π6 οἰ οὗἩἨἁ τῃ6 ῬΒ1]15- 
{1π68, [86 νγ8}}8 οὐὁἨ πο πποσθ ἀθιηο 364 ὈΥ Τζχίαῃ (2 ΟἾγ. 
ΧΧΥΊ. 6), δῃά ὡζαηιπία, 80 Τγθα ΘΠΕΥ πιθη!οηθα ὈΥ ὡοδορῆα8, ἀπά 
πη {π6 Βοοκβ οὔποθ Μδοοᾶῦθοβ. ὙΠῸ Οποπιαδέ. (8.0. «Γ811Π66]}) 
ὈΪδοθβ 1 Ὀοίνγθοῃ Αβϑῃάοά δηὰ Π1οβρο] 8. [ 18 πον σα] ]θα 7όδπα 
(ἃ».) (δ᾽. ᾿βοδίπδοπ 'ϊ. 848 δῃὰ 11]. 22, δῃᾷὰ ἔοσ {πὸ ἰνἰβίοσυ 

οὗ διλιηΐα, ᾿ἰοίαπαά Ῥαϊ. Ρ. 822 864ᾳ.. ἰοδοπην ον, ΑἸΔΏΚ. 11. 2, Ρ. 
8606 844. δηά υ. Ζαιγιον ῬᾺ]. Ρ. 200 864.)"---ΕὀἩὙοτα «40π66] {Π6 
ὈουΠΑάΑΥΥ οοπίϊηποα ἴο {Π|6 Μοαϊ ογγσαηθδη ὅθα; νν Πθ ΠΟΥ 1Ὁ ῥτὸ- 
οροαρά ἴῃ 8 βίγαϊ σῃΐ [:π6) οὐ, 848 οδίσιδοπι ΒΌΡΡοΒθβ (Ἰϊ. 848), ἴο]- 
Ἰονγθά 1π6 σουγβα οὗ {16 στοαῖ γ]ΐϑυ, 1.6. [π6 Ν᾽ ὴν Βαρίη, οδηποὶ 
6 ἀοίοσγηλ δά, 

Υ. 12. Το τσροίονι δοιπάαγῳν ντα8 ἰοττηθα Ὦγ ἴμ6 Μοάϊξοστα- 
ποδῃ ὅ3ὅ68.--- Οἡ  .2) 866 Ο}180. ΧΙ. 28. 

οὗ βαῖνγα 18 οἵ οουτβθ ποί (Π 6 βᾶτηθ 48 ἥομπὶ ϑϑιγ, θα του ὈθατΒ (ἢ 6 
ΒΆΠῚΘ ΠΔΠΊΘ, Δηἃ 80 πῃηᾶν ΥΘΓῪ ὍὙ6}} ἤανα βίοοά ὑροῦ {86 δουίπογῃ 8146 
οὗ ἴδ τηωουπίδ! 8 οὗ ὅβ'δὶνῦ, γυ ἢ] Οἢ βίγοίο ἢ ἃ8 δι 88 {86 δν ϑυγαγ; Ὀυΐ 
(6 οἱἐγν οἵ ΟΠ θβαΐοι 8 ρ]δοθά ἴῃ ἐδ νϑῦβθ δϑίογθ 18 ὁπ {16 βου οσῃ 
βἰάο οὗ ἴ1π6 ὈομΠάΔΓΥ 1ἴη6; δηα ἐπογθίοσθ τηᾶν 8180 αν δἰοοᾶ οὐ ἐδ 
Βοῦ ἢ οὗ (80 ΥΥΔαΥ ϑαγαγ. 

1 ΤΟΙ 18 1θ88 Ὀγοθ Ὁ} ΠΠ ν᾽ ἴῃ (86 οοη͵θοΐατο οὔδγοὰ Ὀγ Τλεηίε (ἴῃ 
Κα "ν᾽ 6 διαάίθῃ ἰϊ. ῥ. 138), [84 Βααία νγᾶϑ ἴ6 τδῆρο οὗ ᾿Ἰπουηΐβίηβ οἢ 
{6 πογίϊ-τυϑϑὺ οὗ 86 ρΡ]αὶπ Μογὰ) [θη Οπιοῖγ, σαπηῖηρ Ρδγα]]οὶ ἰο (μαι 
Ρ᾽αἷπ ἔγοπῃ τἴ.6 ποὶρὨθουτῃοοά οὗἉ .«}1π|Ζᾶ, δηὰ δηάϊΐπρ' αῦονο ΑΚίγ, 

2 ΤΏΘΓΘ γΒ δῃοῖμοῦ ϑαδηεεὶ ὈεΪοηρίηρ ἰο ΝαρΒίμ δὶ: ομαρ. χῖχ. 88. 
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γν. 18---20. ΑΚ νοσβθ8 18--- 19 ἀγὰ σερϑϑίθα μη} 9]Πρ 0 Αἰἴογα- 
[10Π8, ἃἰπχοϑῇ γουθδίπ), ἴῃ « πάρ- 1. 10---20, 10 Ὧ848 Ὀ66η Ἰοηρ 8ῖποθ 
Ρογοοῖνοα ᾿Πδῇ [ἢ6 ἔνγο 56] 0}}8 8Γ6 ἀογῖνϑα ἔγομ ἃ σΟΙΏΤΩΟΙ ΒΟΌΓΟΘ. 
ΤΊΘ παιταῖνθ τγὰβ ποῖ οορὶοά ΒΥ ἴπΠ6 δυΐμοῦ οὔ ἴπΠ6 Βοοῖκ οὗ 
Φυάρο9β οπι [πὸ ὈοΟΪΚ Ὀοίοσο 8, ἃ8 ϑιάλείηῃ (Καὶ. Τὐηἴοιβ. ρῥ. 
102 564.) τηδιηϊαΐϊ 8, ΠΟΥ οἡ 16 ΟἿΟΥ μαπα τγὰβ 10 [δ κθὴ ὈΥ ΟἹΓ 
Δα Ποῦ ποτ ἴῃ Βοοῖ οὗ  πᾶρο8, 48 αυίμ ((οηβοῖν. 1. Ρ. 175), 
7126 Ῥρείίς (Εἰη]. Ρ. 284 564ᾳ.), αιιγον δῃηὰ ἐἰοβοπηνὰ ον (οτι 1815 
γ 6786), Ππαυνονηϊοῖ (ΕΏ]. 11. 1 Ρ. ὅ8), Πα ἢ (1. ας. Ρ. 198), δῃά 
Βενέλιθαιε (ὁπ  αὐρθδ Ρ. 10 844.) ἀβϑατῃθ ; δαΐ [Π6 Δαϊποῦβ οὗ [Π6 
ὕνο Ὀοοΐκ5 πᾶγο ἰδίῃ 1ὃ ἴγοπι {π6 88η16 ἀοουπιοηῦ οὗ 8η θαυ] 
ἀαΐθ, 88 1 παν βῃονῃ ἴῃ δῇ αγίϊοἶθ οὐ “ὁ 1Ππ6 ραγ8}]6] ρᾶβ88ρ68 ἴῃ 
[Π6 θοΟΚΒ οὔ οβϑῆυα ἀπα «“πᾶρα8᾽ (η να οἰδαοὶδ᾽ ἀπα Οἰπογίοἶ θ᾽ 8 

Ζο ἰβον"ἶ 1840. Ἡ. 1. Ρ. 1 83814.). ΤῊ νϑῦβ68 {Πθιῆβεῖνοϑ 8.6 αυ1}6 
ἴῃ δοοογάδῃοα ἢ πὸ ρ]αῃ οὗ οὐσγ Ὀοοΐῖς ἃπὰ α͵δὸ ψἢ [ἢ 
οοπίοχὶ ; δηά ΠΥ ἃτθ ἴῃ {Π6Ὶ} ρΪδοθ ἴῃ “ψυάροβ 1. ἱπουρῇ 
1Π6 Ῥγροβο ῸΣ νῃϊοἢ ἸΠΟῪ ἀτὸ ᾿πιγοα πο64 18 ποῖ {Π6 88Πη16 'η 186 
ὕνο ρϑϑδασεβ0 790ὖ{Π6786 ΠΟῪ ἃγῸ ἰηϊοπαάρα ἴο σῖνθ οοπιρίθίθῃθϑβ 
ἴο {π6 δοοουῃΐ οὗ {π6 νγᾶγβ, ΜΏΪΟΝ ΟΥΘ ΟΑΥΤΙΘα οἡ ὈΥ [86 
αἀἸἴογοην ὑγῖθ68, αἤοσ [16 ἀδαίῃ οὗ 9 οβῆπδ, ἀραϊπβί [6 (ὐδῃδϑηϊῖο8 
ὙγηῸ τ γ ἸοΣ ἴῃ (Π6 γϑγίοῦβ αἰβίγιοῖβ αβϑισῃθα ἴοὸ ἔθϑιῃ ; Ὺλθρε ἴο 
σοι ρ]οῖα {Π6 Ὠἰβίοσυ οὗ [86 αἰν] βίου οὗ [ῆ6 ἰαπὰ δτηοηρδὶ [ἢ 6 
ἐγῖρθο8. Α58 Οὐδ μδὰ Ὀγουρῃς ἔογνγαγαὰ ἢ18 6]81Π|8 ἴο {Π|8 ροββθδβ- 
8ῖοη οὐ Ἡθρτοη, δεΐυσο 186 οαϑιϊηρ οὗἨ [ῃ6 Ἰοἱβ σοτητηθηοθά, δηά 
{Πο56 οαῖπι8 Βα Ὀθθπ δατηϊ θὰ Ὀγ “ο8]1ὰ8 (οἢΔρ. χῖν. θ---1δ), 1 
γγᾺ8 6116 ἴῃ ΟΥΘΡ [ὉΓ ΟὟ Δ ΠΟΥ, ΜΠ ΠΘΠ ρίνιηρ ΒΟΓΘ {π6 [18ὲ οὗ 
οἸ]68 ἀββίσπθα ἴο {πὸ ἐγῖθο οὗ πά8}}, ἴο ΓΙῸΣ Θβρθοία! ν ἴο ἐΠ6 
Ρογοη ψνῃ]οἢ Οὐα]θὴ δα τοοοϊνοα, ποῖ ὈΥ ἰοΐ, θαΐ ἴῃ ἔα] ΕἸ τθης 
οὗ ἴΠ6 αἰνίπο ῥγοιηἶβα τηδάθ ἰο ᾿ἷπιὶ ὈγῪ Μόοβαβ, δῃά δἱ [6 58Π|6 
{{π|6 ἴο γαοοσὰ πον ΑἌΠῪ ἢ18 Πορο8 μὰ Ὀθθη στρα] 804 οὗ ἀγὶνιην 
οαὐ {π6 Απακὶπ, δπὰ {ππ8 βοουτίηρ [6 πηαἰδρυϊοά ροββθβϑίοη οὗ 
Ἡεῦσγοη δηὰ 118 νἱ"γ ἴο πἰπηβ6} δηὰ ἢῖ5 ἀοδοθηάδηί8. Βαϊ 
{Π|8 οουὰ ποῖ Ὀ6 ἔ}}}γΥ ἀοίαῖ θὰ τ που ἃ τορϑυτοη, ἔοσ [Π6 588 
οὗ θοιἢ ρουβρί οὐ ἀπά ογάοσ, οὗ 116 βέδίβπηθῃΐ δἰγοδ αν π866 ἴῃ 
σΠδρ. χὶν. 13, [πδ΄ “οϑῆπδ σανα {Π18 ἰγαςῖ οἵ Ἰαπὰ ἴο (ὐα]θὺ [Ὁ δῃ 
ἸΠΠογίδποθ Απά τῃ6 ροβιοπ οσουρίοα ὈΥ [Π6 δοσομηῖΐ, ΥἹ]Ζ.» 

1 ΤΏ ὀχρ δπδίϊοη ρίνοη ὃν αβέιϑ, ἴῃ ἀϑίθησο οὗὨ [1)6 Ῥοβι(οη οοου- 
Ρἱοὰ ὈΥ {π686 δοοοιηίβ, 18 οογγϑοῖ, δα ποῖ δἱοροίμος βυβηοϊθηί. 116 

ΝᾺ ΄ 94 . 
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θοίννθθη ἴΠ|ὸ ἀοβογιρίίοη οἵ {πΠ6 Ὀουπάδγυ οὗ {Π6 ἰθυυ ΟΥΎ Δ] οὐἱοά 
ἴο «πάδ]} δηα {16 118ὲ οὗ 108 οἱ 6168, 18 ααἱῦθ ΘρΡργοργαΐδ ; ἃ8 1 πᾶνθ 
Βῃοννη πὶ {Π6 ἀγῦϊοϊθ το] ομθα ἀρονα (ρ. 28). ΕῸΓΣ 48 (ὐα]ϑὺ 
Παά γσϑδ}ν γθοοῖνθα [18 ρουϊοη βγϑὶ, [Ὁ γγα8 ρβυίθου  Υ οογγθοῦ ἴο 
σῖνα {ΠπῸ Πἰδίογυ οὗἉ [18 δηά οἱ 118 ΓΘΒ} 08, Υ]Ζ.. {Π6 δοῖα] οΘοπμααθδὲ 
ΟὔΊΠ6 του ον ἀβϑιρηθα ἢϊπ|, δοΐογα σὶνὶπρ [8 1188 οὗἨ 1π6 οἰ768 
οὔ 1 πἀ4}}, Ῥαυϊ αἴον ἀδβουῖ θην {Π6 ὈουπάΑγῖ68 οὔ {Π| συ ῃοἷ 6 ἰουτὶ- 
ΤΟΥῪ οὔ τΠ6 ὑδ6, οὗἩ ψ οι [Π6 ρογίοη οὗ (ὐ]6Ὁ ἔοσπιδά ἃ ρασί. 

ν.15.: Ἷη» ἢ γσαυό (ν]2.,) «ο8Π8) οὗ ἐξ φαυό (ἰ.6., [6 δοτη- 

πιϊβδίοη ἰο ψυμο {π6 ἀἰβ Π Ρα οἢ ττϑβ δηἰγαβίθα). ἦν Ἰγ- ον 18 

οχρ δἰ πϑά ἰπ οὔδρ. χὶν. 9---12, ἀπά {Π6 Γομα 5 ἀροη ἐμαὶ ρᾶ88- 
56. ὨΣΘΓΥ ὩΣ ἴοῦ οὶ ννο ππάὰ ΤΣ ΔΝ ἴῃ οἤδρ. Χχὶ. 11, 

ἀο68 ποῖ πιθᾶπ ἴπ6 ἔδίπον οὗ Απὰκ, θα {π6 ἠομπάδν (1867) οὔ 

ἐδ ἐαπιὶΐν οὗ ἐδ Απαξίηι, ἴοΥ ῬΩΝΤῚ ΞΞ ὈΥΡΟΝ (θαι. 1. 28, ἰχ. 2) 

15. ποῦ [Π6 πᾶῖηθ οὗ δὴ ἱπαϊνϊ ἀτιαὶ, Ὀὰϊ ἀθηοίθβ {Π6 δι] οὗ [ἢ 6 
Απακίη), οἴ, ᾿Ποησεοίοηδογαᾳ ΒοῖυΡ. Π]. Ρ. 189.---απὰ 850 186 [ἢγϑο 
ῬΟΣΤῚ 3» βρόκθπ οὗἨ διοῦὲ δηἀ ἴῃ Φυαραβ 1. 10, ἄγ ποῖ {Πγθθ 
8008 οἵ Απακ, θαΐ ἴἤγθα οἰ]οΐβ οὗ [Π6 Απακῖπι ; ΟΣ γδί Ποῦ, 88 [Π6 
8810 ΠΒΙΠ68 ΟΟΟΌΓ ἴῃ Νηι. ΧΙ]. 22, ἴῃ {Π|6 Ββοοοηα γρὰγ οὗ {ῃ6 

ἸουσηδΥ ἴῃ σοπηθοίίοι Νὰ ἢΠ6 Θπίγαηοα οὐ {Π6 8βρῖ68, νγ πγαβῖ 
απ ἀογβίδπα {1|ὸ οσὰ8. ποῖ οὗ οἰ οἴβ, 80 νοῦ {ῃ 65 αἰϊνο, Ὀαὰϊ οὗ 
{πὸ [Ἀ111}168 ἀδβοθηαθά ἔγοτη {ἢ 61}. ΩΜΤῚ ὑπ ῬΓΟρΘηἾο8 Εἰπἃ- 

Κιϊαγαιῃ 5 δά άβα 8ἃ8 8 5{Π] ἐγ ΠΟ ἀοβπΠοη ΟΥ̓ ὈΝΌῚ 5.) ἴο 
ΡΓΟνοηῦ τι8 πὶ {Π|ΠΚὶπρ οὗἩ [ἢ 6 δοίπι8] Β0η8 οὗ Απα; (οἴ, Ναπι. 
ΧΙ. 22 απ 28, ψἤοτο ΠΘῪ ΔΓ6 πιϑγοὶν σα ]οὰ ΡΟΣ Ὑ50}0.).-- 

Ν. 15. Οκ 27οδῖν, 8686 οἴαρ. χ. 88.---Υ͂. 16. Οα]6 08 ἀδυρηίοΣ 
“1ολδαῖΐι 18 180 τηϑηθ!]οηθά ἴῃ {Π6 σαπθαίοσυ ἰπ 1 ΟἿ γ. 11. 490. Α58 
(ὐα]εὉ ἤουθ ὑγΓΟΠ 568 [18 ἀδαρἢτον ἴογῦ ἃ ν]ο ἴο 1Π6 ΘΟ] ΙΙΟΓῸΥ οὗ 
Ποῦ, 80 ὅαὰ] ργοπηβοα 18. ἴο 4116 νἱοῖοῦ ον Οἀο] 11], 1 ϑαιη. 
ΧΥΪ. 25 δπαὰ χνυ. 17.--ἾΝἾ, 17. Οἰδηϊοὶ 186. 1Π6 τῆδῃ ῆο τ 88 
αἴουναγάβ {Π6 ἢγβὲ Ἰυάρο, Τ ἀρ. 1]. 9. Ηδ ν85 οἴθὉ) ὯΝ ὩΣ 

ΟἸὝΠΟΣ ΕΠ] 15 ἔθηδϑι, ἔγαΐον (ὐα] 60), οὐ ἢ] 18 Καὶ Θηδ8ὶ ἔγαϊγ 8 (Α]9 0]. 

Βᾶγ8: “Ζευὶ Βέη Οὐδγβοθ ΒΆΡΡΟΒΟΒ (π6 ἰπίθηϊζοπ ἰο 6, ἰο Βῃον" ὺϑ8 
{παι ποῖ μον [ῃ6 ῥγΟΠιΐΪ868 οὗ Οοα ποῦ {Π6 ἢορα8 οὗ Ο]6ῦ ννοῖο ναΐη. ΤῸ 
{πῖ8 τὸ πᾶν δα, ἰπδὲ ἰῃ6 ἀΟΥΤΥ οὗἨ ΔΟῆΒΑ}, ἰο ὙΒοΙΩ πὸ δγο ἰῃίΓῸ- 
ἀιιοοά ἴῃ 1[Π6 σοῦγβα οὗ [6 ΠΑΓΓΔΙΪνΘ, ν᾽ 88 ὨΘΟΘΗΒΑΓΙΪν ἰγθαιοα οὐ 88 ρᾶτγί 
οὗ 1:6 ἰἸαπὰ ἰο "8 ἀἰϑέγι θαϊοά,᾽" 

Ὁ 
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ΤΊιΘ βαοοηἀ δχρ᾽απϑίοη 8 6 Δα, ]551}}6 ; οἵ, 2 ὅ'8π). χὶ!]. ὃ, 
82, ““ϑῬοηδάαῦ, ἐΐ6 βοη οὐ ϑῃϊιπροα), Πᾶν 168 Ὀγοῖπον᾽" (1 ΟἾγ. 1. 
185). Βυῖ [π6 ἤγβϑι 185 {π6 πηοσθ υϑ0α]; εὖ, 1 ὅδὅδπι.. χχυῖ. ύ, 
“ ΑὈ΄58]181, {6 βοὴ οὗ Ζογυΐϊδῃ, δπὰ Ὀγοίμοῦ ἴο οπδαδ." Τ7Τ}18 
8 Δἀορίεα Ὀγ ἔα Μαβονίίοδβ, ΐο μάνα βοραγαίβά ἶσ ὙΠ ὈΥ 
ἙΊρμοδα ἔτοτι γὴ0 13 ̓ " ὈῪ 16. ΣΧ Χ,, ἀοοογαϊηρ ἴο [16 Οοάοχ ΑἸοχ. 

((Βουρῇ μὰ [Π6 ργθϑοηῦ ρᾶβϑαρα νν μη ἀδελφοῦ ἴῃ {1:18 οάοχ 
84]80), ὉΥ ἴπ6 Καμίσαϊο, ἀπ ὈΥ τηοϑὲ οὗἩ ἴη6 τηοάθυῃ Θχροϑιίοῦβ.᾿ 
ΤΙ οὐ]οσιίοπ οἴεγθά ὈΥ δϑυΐ δ οχροβίζογβ, {πᾶὶ πιαυυίαρο ψΠἩ ἃ 
Ὀχοί ποι ἀρ ΓΟ νγᾶ5 ργοΠΙ Ι164, 18 ππίουπαοα ; (οἷ, Μτολαεζϑ᾽ 
(Μοβαὶς 1ανν8 οἵ πηι ρα, ὃ 82 δῃὰ Μοβ. ΒΗ. ὃ 117). Οἰὐδληϊοὶ, ἴῃ 6 
ἀεβοθπάδηϊ οὗ ζεπας (οἴ, οΠδρ. χὶν. 6), νγα8 {ππι8 ἃ Ὀγοῖμοῦ οὗ (860, 

ϑοςογαάϊηρ ἴο ὁ πάρθ8 ἰ. 18 δηά 11}. 9 8 γοπηροῦ Ὀγοί]ογ.,---ὖ. 18, 
ΓΤ 23 9π δθ᾽ θπίογίησ πο {π6 μδοιβο οὗ ΟΥμη16), το ᾿ῖνα νῖτῃ 

Ι)ἶπι 45. ἢἷ8 νυ ἱ[δ. ΓΛΟΤῚ ἴο ἐπιρεῖ, ἐμ [16 ἴπάας6, Πογα βδέϊπιμίαυϊ.3 

ἌΒι"ὴ [ογ βίοι τσ μανθ ἰπ Δυάσ. ἱ, 14 ΓΤΉΘΙΙ ἐν.6 βεοϊά (νοι 

Ἰια8 ὈΘΘΠ ΠΊΟΓΟ ῬΑΓ ΟΌΪΑΥΥ ἀοβογὶ θα ἴῃ {π| δοπίοχι), 4068 ποῖ 
πηθδη ἴΠ6 6] θοϊοηρσίπρ ἴο {Π| ΟἸΕΥ, ἴου {6 ΓΘ ννὰ8 πὸ γδάβοῃ ῃν 

Οὐδηῖ6ὶ Βμου ἃ 48Κ ραγυϊοα αΥγ ἴον {Π|18, 88 10 οᾶπηθ ἴο ᾿ΐπ 1π 
ΤΟΡΌΪΑΡ σουγβθ τ ΠΠ {Π6 οἰτν 1186]{. θαΐ Ἰαπά δὲ ον ουἱυναἴίοπ, ἴῃ 
ΜΠ ἢ ΓΠΟΓΘ τὰ8. ἃ βυ ΠοΙθηῦ ΒΌΡΡΙΥ οὗἉ νναῖθυ, 88. ννὲ ᾿θᾶγ}) ΠΙῸΠι 
νυ ἢ δὺ [Ὁ]]ονν8. ΓΏΞΓΙΝ. ΔηᾺ 06 ραβ864Ἃ ἀοισπ ἤγπι {ἦι6 α88, οΥι Ν ὨΙΟΝ 

8Π6 Παά τἱἀάθῃ ΠῸΠπΙ ΠῸΡ ἔμΉΠ6γΓ ἴο ΟἸΠΠπΙοὶ, (Βορεϊδαμ). ΤΠ 
ΟΣ ἃ ΟΠ]Υ ΟΟΟῸΒ 'ἰπ πᾶσ. 1. 14, ἴῃ [Π6 8ᾶπι6 σοπῃθοίϊοη 
88 Π6Γ6, δἂηῃὰ ἰη 4Ζυάρσ, ἵν. 21, ΨΠοΓα ἢ 18 ΔρρΙΠ6 ἃ ἴο {16 
Ρίαρσ, ννΠ] ἢ ραββοά {Πγουρἢ β΄βογαβ [ΘΠ 0165 ἱπῖο {Π6 στουπά. 
ΤΏ οΥἹρΊμα] πηϑαηίηρ ἰ8 ποῖ ἴο σίϊαο, σοπηθοίθα νυ ἢ} γχα σία θα 
(βεγίλθαμ), Ὀαὰϊ ἴο }γ688, ἴο ἤόγοθ οπθ᾿β 8οἰ αἰσαψ ον ζωγίλον (οἴ. 
Εμνδὲ (ὐοπο. 8.ν.). Ηδθγα ἴὰ Πα8 {π᾿ βᾶτηθ τγθΆΠ] ἢ σ ἃ 8 ἽΞΠ 

(ἄτη. χχῖν. θ4), ἐο ἀδβοθηᾶ χαίοκὶγ ἔγοῖη δῇ ἈπΙπ1|8], πὰ {15 80 
δϑίοῃ ἰβῃθα (ὐα]θῦ, ὑπαὶ ἢ6 αϑκοὰ “" ῃδῖ νγὰβ ἴΠ6 πιαίζον. Τὸ 
ὉΠἀογδίαπα [Π6 ΠΆΙΣ ργορουΐγ, γγ6 τηυβὲ βϑαρροβα ἴπδὺ ΟἸΒηΪοὶ 

1 ΤΏογο δ πο Τουπάαϊίοη ἴον Πάνενηϊοἶ᾽ 5 ορὶπίσπ, (ΕἸΠ]. ἰ1.. 1, Ρ. δ8) 
δὶ ἼΣὉ ἵορί (δ υάρ. 1. 18) 15 οἰ! ὐθα ΠΘΓΘ οἡ δοοουηΐ οὗ [18 οὔθου- 

τιν, [ογ ἴδοτα ἴβ πο ΟὈΒΟΌΓΠΥ ἡ μδίονογ ἰη {πΠ6 πογάβ. 
2 ιυαϊά ((ἰϑβοῖ. 11. Ρ. 289) ρῥγοροβθβ {μα ὙΠΓ ΟῚ ββουϊὰ Ὀ6 4]- 

ἰογϑὰ ἰηίο ὙΓΓΤΌΤ ἀογῖνοά ἔγοιῃ "τὴ, ΝΊΡΒΑΙ ἼΘ᾽ (ρῃ6 ἰοῦ Βΐτῃ 

ἰἸηΐο {Π|6 βεογεῖ 1: δαΐ (Πῖ5 18 88 ἈΠΠΕΘΟΒΕΔΓῪ 88 ἰΐ 18 ΔΥΌ ΓΑΓΥ. 
243 
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σου ποὶ πιᾶῖκθ Ρ ἢ 18 τπιϊηα ἴο ῥγθβοπΐ 5πο ἢ 8 γϑαποϑὲ ἰὸ ΠΟΡ 
ΑΙ ΠοΓ, δα ἐπὶ ΑΘἤβδἢ ὑμογοίοσο ἀθίοστηϊποα ἴο σὸ ἢ γβοὶε--- 
Υ. 19. ΓΞ α δἰ οδβδῖπιο, ἴΏδη α οἱ σοπηφοίθα ιυοἱξῇ ἰδ ὑεϑδῖπσ, (οἴ. 

2 Κίηρβ γ. 1ὅ δπὰ ΤΥ ΟΟἸΙΠΔΘΠΑΤῪ Οἡ ἴΠ6 ρ458806).} δ» ἐδοιι 
λαϑδὲ σίυθη 6 ἐΐ6 βομἦ ἰαπά. ΤΠ 7,..Χ Χ., Ολαϊάοο, δυνῖας, δὰ 
Αναδῖς, το 8ν {15 “ὁ ἰοσ ἐβοὰ ἢαϑι ρ᾽δοθα τὴϑ ἱπ {Π6 βου 14πα;, 
ὦ.6., δδηξ πη {ΠῚ ΠῸΓ π᾿ ἸΠΑΥΤΊαΡ6, πα [ἢ]15 ΓΟ Πἀουηρ ἴδ δΔἀορίοα 
ΌΥ ΑἩϊολαοἰΐβ, Ζόν686᾽, ϑιιαθν, πὰ ονίλδδαι (οπ Ψυάροβ). [1 
ἸΩΔΥ ΡΟΒΒΙΡΙΥ Ὀ6 οογγοοῖ, Ὁ ΣῚ ΜΝ Πρ ς Ὀ6 δῃ ἀσοιιδαέ. ἰοοῖ. 

Βαϊ [86 ἀγραπιοηΐβ δαἀποοά Ὀγ ϑέμάθη ἀπὰ Βεογίλθαι ἀραϊηβὲ τΠ 6 
ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ ΧΆ 8] 40] 0 ΔΓ6 ποῖ σοην!ηοῖηρ. ογέῤθαιι 5805 : “’ (4160, 
ψο οἡἷν τϑοοῖνοα ἩθΌσοη δηαὰ 18 ν᾽ οὶ ΠΥ 88. [118 Ροββθββίοῃ, 
σου ποῖ ρῥγοβοηΐ [0 πὶ8 ἀδιρηῦον [6 βουί} Ἰαπα, ἴον 10 ἀϊὰ πο 
Βοϊοηρ' ἴο ᾿ἰπ|. Βαΐ {1Π18 18 ποῦ σογγοοῖ, [10 8160 μδὰ δὰ πο 
οἰαίιη ἴο 6017, Ὧθ οοι]Ἱὰ ποῖ ἢᾶγθ ρσίνθῃ ἢΪ8 ἀδιρῃοῦ 88 ἃ 
ΓΟΥΓΑΤ [ῸΓ τΠ6 οοπαπαβὲ οὗ ἐμαῦ οἰ. Ηἰ8 ἀοϊηρ {Π18 18. ἃ ῥγοοῦ 
(αὐ ΠΘΌΪΡ νὰ8 τη [Π6 Ὀομχηά8 οὗὁἨ (Π6 ΤΟΎΤΟΥ δϑϑιστιθα ἴο 
πη. Τπα σγαιητηδίϊοαὶ απο] Υ, τ βίηρ ἔγομη {1|6 ἴδοι [μδὲ [Π6 
Βα ΠΧ ἴῃ ΛΠ} 15 ποῦ ἃ ἀαίῖνο (Ξ ὺν ΤΆΓ3)» 15 ΘΑ Β1ΠΥ τοπλονϑα 1 

νγ6 ΤΟραΓγα 5 88 οοηβέγαρα ΜΠ ἃ ἀουδ]ε ἀοοαβαίίνα, --- ἀοπατθ 

8] 16 ΠῚ ΑἸ] το, “ἋΠοὰ ἢδϑὲ ργϑβθηϊθα τὴ νυ ἢ [Π6 βοιίῃ ἰδηά,᾽ 
88 ιυαϊά (1μϑγὉ. ὃ 288), Μαιινο», αὐνὰ οὐ ποῦϑ αν ἄοπθ. Μογο- 
οΥΕΣ, ἴμ6 80 ΠΧ 5.---- 15 βου] ΘΠι68 86α ἴογ οἷ αἱ Ἰϑαβὲ ὈγῪ τῃ ροβίβ, 

δηἃ {18 18 ϑαρροδοά ὃγ ΤΙ ιωαϊά (1μο8γὉ. ὃ 80 Ὁ.) ἴο Πᾶνα δγίβθῃ 
ἴσοιχ [16 Ἰπῆπσποσ οἵ {Π68 ςοἸϊοαυία! ΘΧΡΓΘΒΒΊΟἢ5 οὗ (86 ΡΘορίο ; : 
80 {πὉ ἴῃ [18 ΡἤΓΑΒ6, ἃ8 γ76}} ἃ8 ἴπ [ἢ ἔογτα 5557} ἢ ([8. χχυ]. 

4 : εἶ 6Γ. 1χ. 1), Π6 Βυ ΠΧ τϊσῃϊ Ὀ6 τοραγάθα 88 ἃ ἀαιῖνο. Εὸς ΤΩΥ͂ 
ρασί, βονονοῦ,  δάθπογο ἴο {Π6 ΤΟΥ ΠΑΡῪ γοπάοησ: “Ὁ ποὺ 
᾿ιαβὲ σίνθῃη τη6 {1|ὸ βου ἸΔη4. (ὑδἱοὺ πδὰ ρσίνοη 1ὲ ἴο Ποὺ, 
Ἰηδϑιηθοἢ 88 [6 δὰ ρσίνθῃ ΠῸΡ 88 ἃ )[6 ἴ0 {Π|0 ΘΟΠΑΊΘΙΟΣ οὗ 
Το ὶν. ΛΞΓ ΥῸΝ 18. ΘΠ] ρ]ογοα ἴῃ ἃ ἀουῦ]θ βθηβ6, “' Π6 βοιίῃ 

απ," Θαυϊνα! θη ἴο 186 ὈΑΙΥΘΗ ἃπὰ Οὐ ἰδ, 88 “) ἴῃ ΡΒ. 
ΟΧΧΡΪ. 4.--Ὁ. Ὁ τι ϑργῖπσϑ οὗ ισαίόν. ΤΠ ομἱν ρ͵αοθβ ἴῃ 

ΠΟ ἢ ΣΧ Ὅλ ΟΟΟᾺΓΒ Ω 1Π18 βρη οδίίοη ἀτὸ [86 ργοϑοηΐ απ {Π6 

1 Ἰποιοδὰ οὗ ΤΩΙ τὸ πὰ ἰη Ψυάρ. ἱ. 1ὅ ἜΑΡ ὙΓὮ ΟΝ 18 ἔτα- 

αυθηίΥ υϑ04 μ᾿ Β θη τἀατοβείηρ ΔΏΟΙΒΟΥ, δηα 18 ποὶί ὝἼΠΟΤΟ ΥΔΤΘΙΥ πιοί 
γΡΙ ἢ ΤΠ δπ “ἼὴΓ, 88 Πἀυεγηΐοζ (αὐ ΒΌΡΥΘ) Βαρροβεβ. 
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ῬΆΓΆ116] ραββᾶρθ, πᾶρθ8]. 1ὅ, [ἡ τὴ6 ϑοηρ οἵ ϑοϊοπιοῃ ἷν. 12, 
6 Βαγθ ἴση ἰηδίοδα.---Ὑ μοί ΠοΓ {6 ννογά ἀθποίθβ αὶ ρϑου δῦ 

(ἀἰββουρθοη οὗ βργίηρβϑ, σουπα τν6}}8 [Ὁ δχδηῖρῖθ, 8Δ8 Βεγίλοαιι 
Ἰπη8 5, Π68, ΓΘΠΙΔΪη8 ὉΠάθοϊἀθα. χΓΙΣ ΠῚ ον τυδλ 

μΡ}67 βϑργίπσϑ ἀπά ἰοισθῦ ϑργῖίησϑ ἃ. ῬΓΟΡΟΥ ΠΆΙΏ68, Ῥο]οηρίηρ ἴο 
ἃ ῬΑγΠΟαΪαν ἰγαςοὺ οὗ απ, τυ ο ἢ νν88 80 οδ] δ ἔγοπι [Π6 ϑργῖηνϑ 
νι 1 10 θοίἢ οὐ ὅπ6 ΠΙΡΠΟΥ δηά ἴον στουαπα, ΤΠβ ταοῦ νγὰ5 
ΠρᾺΡ ἰο ΠΘΌΪ, τπ6 βιϊυαδίοη οἵ ν ]οἢ 18. 581}}} πη Κπονι ἴο 8. 
ΤῊ ἐννϑητθιἢ γοῦβθ σοηΐδὶη8 [πΠ6 σοποϊπάϊησ ἔογηλαἶα ἴο ἔπε ἤγϑι 
αἰν βίοι οἵ 88 σπαρίθῦ, δηα οἰοβθβ {Π|0 ἀδβουιρύοη οὗἉ 1116 θογάουβ 
οἵ {π6 ᾿ἸπΒογίδποθ οἵ « πάλῃ. 

ΥὟ. 21 σοϊμτηθηοθβ [ἢ6 Ἰἰδὶ οὗἨ {π6 οἰ[168 οὗ  υἀδἢ, ἀγτδηρθά 
Δοςογαάϊηρσ ἴο {π6 ἴουΓ ἀϊβιχοῖδ, ᾿πΐο νυν ὨΙοἢ [Π6 Ὑγ8016 ὑθυγ οΥν 
γγ88 Αἰνιἀθα ; νἱΖ. νυν. 2]---8.2, (Π6 οἰ[168 ἴῃ [86 βου! ἰαπὰ (39); : 

νν. 88---47, [ῃο86 τη [16 ον] Πα 8 (πιο) γν. 48---Θ0, ἐποβ6 ὁἢς 

[Π6 πεῖρἢ (8 (ὉΠ). 8η406]1,62, {1086 ἴῃ ἴμ ἀοβοτέ οὔ Δ ἢ (ΞΤῸ)- 

Τὸ τΠἷ8 18 αὐἀδά ἰπ ν. 68 ἃ ποιῖοϑ οὐ ἔμ σοϊδέϊομ ἰὼ νυ αἰοῖ (ῃ8 
{06 οὗ ΦυΔἢ βἰοοά ἴο 1π6 “6 ρυβι68.} 

γν. 21---82. 77: οὐξίοδ ἵπ ἰδ6 βοιιίΐ, ἰαπαϑ οὐ “ιααδ.---. 21. 
« Απᾷ [Π6 οἰτ168 αἵ {Π6 οχίγοια εν οὐ [86 ἐγῖδα οὗ 186 σα] άγθη οὗ 
Ζυάδι οα {πΠ6 Ὀογάουβ οἵ Ε)άοπμι ἰονγαγ 8 {Π6 βου ἡνογα "ἡ (86 
ΤΟ] ρ). ΡΥ, ΓΝ 8 ποῦ ἴπ ΔΕ 0Π16518 ἴο ΟΥ̓͂Ν ζηϑχτθιν 

“ ἤγοπι [86 δπά οἵ "3, εαὐἷθο οὐ Φαάαϊι ἴο 1π6 Ὀογοζ8 οὗ ΕΔοπὶ, 

1 ΤῸ 888 βϑδϑη πιδίηἰδι πϑᾶ ὈγῪ Καίον (ςοπιηι. ἃ. Ῥαηί. 111. 670), Βεγιλοίαξ 
(Εἰη]. 1. ». 860 δπὰ 865), δὲ Ῥγείέε (ἴῃ (π6 δδυ] ον βα [10η8 οὗ Βἷ8 1η- 
ἰγοάαοιϊοη), δηὰ ἀἤχωγεν (οη [Π6 Ρ888866), (πᾶὲ {118 [180 οὗἁὨΜ ΟἾ1168 18 ποῖ 
ὉΥ (6 βδῖὴβ ἢδῃὰ 88 ἴθ οἱ ον ἱοροργαρΐοαὶ ἀδθϑβογὶ ρἐοηβ, θα 18. 88. 
Ἰηἀοροπάθην ἐταρτηθαὺ, οορίοαἂ ὈΥ͂ {πΠ6 δυΐμοῦ ἱπίο μ18 ποόῦξ. Ὑθοτθ 
18, Βονονογ, 850 1016 στουπά, οἰ 6 Γ Δρραγοηΐὺ οὐ γϑᾶὶ, ἴον (118 αββογίίοῃ, 
μὴ ἐνθπ υαπ εγιυεγάεη (1.6.) ῬΡ. 66. 544. ἢ 88 ορροβθά 10, διὰ 26 
Ἡγείΐο αἰδὸ 88 ποῦν ρίνοῃ ἢ ὉΡ. Το ἢγβὲ δγρυπιθηΐ ΘιμρΙογοᾶ ὈΥ 
Μαυγέν, ὑπαὶ [86 μοβάϊηρ 'π ν. 20 ββουϊὰ τεδὰ αἐβθγθηι!ν, τοῦθ δέου 
[86 τηϑπηοῦ οὗἨ ομδρ. χυἱὶ. 21, 18. θαβρὰ ἀροπ δὴ θγτογ, Ὑγ 161} ἃ βίῃ ρ]6 
δἴαποο δ οὔδρ. χυὶ!. 20, 41 μουἱὰ βοῦῦθ ἴο ΘΟΧΡΟθθ. Ετοτῃ οδρ. 
Χν. 20 1 18 ΨΘΥΥῪ οἶθδγ ἐδαὲ ν. 20 ͵Β ποῦ {86 δΒοδάϊηρ οὗἉ ἴῃ οδίδϊορυθ 
οὗ οἰτἴ68, Ὀὰχς [86 Θοποϊαϑΐοι οὗ (6 ἀδβουιρίίοη οὗ θουῃάαγῖθβ ; [ῸΓ οὔδρ. 
ΧΙ. 21 σοΥγ ϑροπαβ, ποῖ ἴο ν. 20 οἵὗὁἨ (Π18 ομαρίδσ, θαΐ ἰο ν. 2]1.---ἼἘθ 
οἴμεν ἀγραπιθαί, οα ἡ ἷο ἢ Βεγίλοίαϊ (ρ. 885) γ6]168, πα νυ μοι ἡΖαμγοτ' 
ῬΓΟΠΟΌΏΟΘΒ ἀθοϊδῖγα, {μ81 [86 11δὺ οὗ εἶτ168 18 Βεραγαίθα ἔγοτι ἔπ ἀαβογίρ- 
ὑἴοπ οὐἨ ἰπ6 Ὀουπάδγθθ, 88 δἰγοδαυν Ὀδθὴ δηθυνθυθα ὈΥ ΟὟΓ ΤΟΙ Δ τ. οἷ 
ν. 8.--- Το ἴΠ τοδί ἡΜήαμγεν Ὠϊτη86} δἰίδοθϑ ἢ ᾿πηρογίδιοθ, 
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88. 1)ὲ Ῥοίί6 γοπάθτβ 1 ; δαΐ ΓΊΝΩ» Δοοογαϊηρ ἴο {π᾿ ΡΘΟΌΪΑΥ 
ΗἩδῦγονν τπηοίποὰ οὗὨ ρσἱνίηρσ {π6 αἰγοοίοη οὗ ἃ ρἷαςθ, τηυϑέ Ὀ6 ἐχ- 
Ρἰαἰποά 48 τηθϑηϊηρ “ ἴο {π6 δχίγοιηβ ροϊπί οὐ [Π6 [ουυουυ οὗ {Π6 
ἰδ οἵ πάΔ}} οἡ {π6 ΕΣ ἀοτηθ ἔγοηί ν᾽" (( ἤτοι {πΠ6 οη ἢ ὈῬοὶπρ 
δαυΐναϊοπε “ ἴο {π6 6ηά4 ἢ), ἀπά ἽΝ Ὶ.) δ πιογοῖν βουνΐηρ 

ἴο ἀφῇῆπαο πιοσα Δοσυγαί  Υ {ΠῸ ττργοὺρ ΤῊ, }ηαβῖιιϑ ἨὰΒ Αἰγθδὰ νυ 

Ροϊηϊθα ουἱ ἔπ δεί, {πᾶὶ Ε}}18 σαί] οριθ οὗ {Π|6 οἰ Ε168 σΟΠῚΠΊΘΙΟ68 
ἰτηοϑὲ αἱ [Π6 βδῖη8 βροῦ ἃ8 {Π|ὸ ἀθβουρύϊοη οὐ ἴΠ6 θουηάδγῖθ8 ἴῃ 
ν. 1, νἱΖ., αὖ [Π|6 βου -ϑαβίθγη ροϊηῦ οὗ 1π6 θοδά 868 οἷἱ Π6 

θογάεσβ. οὐ Ἐδοι).--- Καδεοοῖ, Ῥυο Δ ὈΪΥ [Π6 88πι6 88 «6 4266] 
(Νεμθαι. χὶ. 25), 6 ὈΙΡΓΒ-ΡΙασα οὗ 1ὴ6 ἰϑγο ᾿οπαίδῃ (2 
δ. ΧΧΙ. 20), 18. οἴ Πογνν 86 ἀπκηονη. Καθν διὰ ὕασι ἃΥΘ 
ΟΠΪΥ τηθηϊοηθα ἤθγα ἂπά δἱϊορθίθου πηϊκπονη.----ἾὟ. 22. ΤῊΘ 
ΒΆΙΩΘ ΤΟΙΠΊΑΥΪ 150 ΔρΡρ]168 ἴοὸ Αἄϊπα. Ζϊπιοπαΐ 185 πο ἀοιιδὲ {16 
88 Π16 ΟἸΤΥ 48 7έδοη (Νοῆθια. χὶ. 25), θεῖ {15 15 41} ννὸ πον οἵ 
δ. αδίιιβ Ἰτλαρὶπο5 {Π|π0 Α4 ἀαααΐ, 18. 1116 βᾶτιθ 8ἃ8 {π6 υἱῤέία, τηθῃ- 
ΠοπΘα Ὀγ “αμϑεῦϊιιϑ δῃα «όγοηιο (8.ν. αδα 4), ἴῃ οσχίγθη 8 Πηϊθιι8 
Ἰατοίηδθ σοπίγα οὐ θηΐθηη, ἸΏ. 68 ΠΊΑΥΪ τηογίαο, 8η4 ἱμδῖ 
Ἰηϑίοαα οὐ (δα τγο 5Βῃου] γτεδαά (δάσαάα, 48 {ὸ ΣΙΧΑ, ροπο- 
ΓΆΪΥ ΘΧΡΓΘΒ5 τ Ὁγ Γ. ὙΠΟ 18 ποῦ τασοῖ ργοθα 1 1π [15 
σοη͵θοῦιΓο, βίησθ (Π6 Οοά. ΑἸοχ. γοδβ ᾿Αδαδά, δηὰ {Π Οοά. 
γαῖ. 1ν8 αἰτοσοίῃον αἰ ογοπ Πα πι68 μογο.---Ὑ. 28. ᾿Κραοϑἦ ἴῃ [Π6 
Βου ἢ οὔ ὁ υἀδὴ 15 ἀηκποόνη (οἴ, οΠρ. χὶϊ. 22}, ἀπ 80 αἴβο 15. αςονῦ 
(εῇ, ν. 2ὅ ἀπά οἤιαρ. χὶ. 1). ὡὲήλιγιαν 15 Βα ρροβθά ὃγ ̓ είἰαπα (αὶ. 
Ρ. 862) δῃὰ υ. Παιωπον (Ῥα]. ρ. 205), ἴο δ8 {Π|20 βΒᾶτηδ 85 {116 

«“7εάπα, τιθηἰοηθά ὈΥ Ζδοδῖιδ ἀπὰ ὡζόγοπιθ, Ὀοίννθοῃ ΕἸΘα ΠΘγο- 
ΡΟ185 ἀπά Ηρθτγοῃ, πον ςαἰ]οά 7άλπα (1551); δα} [818 18 βιἐυαΐρα 
ἴπ {π6 Θ'Πορμοῖα οα {π6 δἄρθ οὗ {π6 πιο ζαΐη8, ννἤθγοα8 {11 }- 

ΠΔΠ νγὰ8 ἴῃ πὸ βου ; οἵ, ᾿βοϑίηβοη 11. 425.---Ὗ. 24, Ζῴλ, 

Τρφίδηι, αὐνὰ 7Ζραίοί, τὸ α18ὸ ποῖ Κπονῃ. ὙΠΟΓΘ νγὰ8 ΠΟΙ] 6 Υ 
Ζὺρ ἀροη 1π6 τπουπΐδῃ8, ν. δ. Τοίθην ννὰ8 τοσαγάθα Ὁγ Αϊηνολὲ 
5 Ἰά6 ΠΕ] 8] ἢ 7οίαΐπι (1 ὅδ. χν. 4), ΔΠᾺ βονϑῦϑὶ Οὔ ΓΒ (6.0. 
τ. Παμνηθν, ἢ 219) αν διορίοα ἢ]8 ορ!πίοῃ, θαΐ {Π6Ὸ ον 8 ὈΡῸ 

ἼΟΙ ΟΝ τ ἃ16 ἀογινοα ἔγοπι πο γοὶν Οἰδσθηΐ τοοίϑ. ὃη 

Βεαίοιι 566 ἸῺΥ Οὐοιμπιθηΐδυν οἡ 1 Κιηρβ ἷν. 10.---ΟῬ',. 28. ὝΝΠ 

ΓΙΡΥΤΤῚ ειο ἤατον». ΤῊ δοοουηὶ ρσίνοη οὔ 16 διταδύοη οὗὨ [Π15 ΣΝ 

Ὀγ "Ἰλιεῖς ἈΠ όγον(8.Ν. 44.309} 15 Δ Ορ ΠΡ Ἱπαρρ] ] Δ ]6. [10 18, 
{Ππ|Ὸ) } βὰν, νΉ]]ὰ τιβηπὸ ᾿ιοάϊα .4480᾽}1η ἐπιθυς Αϑοδίοῃβ σοηΐγᾷ ΟΥἹἹΘΠ- 



ΟΠΆΡΤΕᾺΕ ΧΎΥ. 2]--22. ὅ1ῦ 

δὶ 6]. : 486 ΘΘΟΙα ζ ἴ βογίθῃ {ΠΡ 5 πἀ8, ου]ὰ5 οὐ βογρίαγ 
ὨΔΘΠΔΠΪΐ, ἀρρθ]]Δη8 απ δὰ αἰβιυϊ οἰ οηθιη νϑίθγῖβ, ΒΟ. πονδῖη. 
ΤΠῸ ΗδΖοῦ οὔ ἴμ6 Οποηι. 851}}} αχ βύ8 ἀπ ον [Π6 ΠδΠπ16 οὗ ὕζα8μ} οἡ 
1Π6 βου) οαβὺ οὐ Αβμιάοα (οδίπβον 1ϊ. 870.)--- νη» ἴο 7υᾶάμθ 

ἤτοπι {π6 Μαβογοϑίίς δοοθηξαδίοη, νγὰβ [Π8 πδηιθ οὗ βοῖηθ ραγέϊοιι- 
ἰὰν εἰΐγ ; ἴῃ “6Γ. ΧΙν]. 24, 10 ΟσσῸΥΒ 88 1ῃ6 ΠΔΠ16 οἵ ἃ οἰζγ οὗ ὑΠ6 
Μοδθϊοβ8. Τηὸ ΔΑΧ (ἄι πόλεις [ογΥ ἡ πόλις] ᾿Ασερών), {18 
ϑυγίας, δπα ρῥγοῦδῦϊγ {π6 Ολαίάδό6, ᾿λονγενϑῦ, οοηπηθοί 11 νν1}} γἡ ὙΥΓῚ 

88 80 ΔρροΙ᾿αἴϊνο, οὐδίο8 οΥ Πδόεγον, |{κ6 οἰ[]68 οὗ Ασϑὰᾶ ; Ηδζοσ 
Ὀεΐπρ [Δ Κθη 88 105 οἵἴθσ πδῆιθ. ΤῊ]8 νίϑυν ἢ88 ὕθβϑὴ ἀθίβμπαθα ὮὉγ 
Μαυνον αι ἰλῃ στοαὶ θη 8518, ἀπ ὑΠ6Γ6 18 ΠῸ [}{{16 ργοθδὈ ν οὐ 
118 ΘοΥγθοΐῃ 688, ἐβουρἢ ΟἿΓ ἱσποόγδηςο οὗ {Π|6 Ἰοσα ΠΥ Ργανθηΐβ 118 
θοΐπρ ἀθοβίνϑιυ βϑίδ Ὁ] 86, ΕῸΓ {που ρἢ 1 18 ἴσὰθ (ῃαὺ οζγοη 
ἔα ΘΠΠΥ ΟσΟΌ 8 88 Π6 ΠδΠη6 οὗ ἃ πιᾶη, τοῦ {Π6 νγοῖρῇς ο 1}}18 18 
σου οΥα]απορα ὃγ {Ππ6 ἴδοϊ {πὶ ἴῃ ν. 8 ψ πηϑοῖῦ ψἹ ἢ 10 88 [ἢ 6 
Π8Π16 οἵ ἃ ρίαοο."----Ἄ οΥ. 26. Απιαπι 18 αἰ ορθίποῦ ἀπκπονη. »Ὀ 

ϑλόηηα 18 ρυοπουποθα Ὀγ Οαροίϊωδ (οτῖϊ. (5. 1. οἢ.. ὃ 6) διὰ Μεϊαπά 
(Ραὶ. ρ. 145), {π6 βᾶπ)6 88 »Ὡ ϑλοδα, σψ Ὡ]ο ἢ ΟσΟῸΓΒ ἴῃ οἢΔρ. 

χίχ, 3. διηοηρβὲ [Π6 οἰεἴ68 οὔ βἰπιθοη, δπὰ ἦαδὲ Ὀοίογα Μοϊδάβῃ 88 
τ ἰ8 6 γθ, [Π6 14 1418 γ δῃά ἡ, Ὀοΐηρ ἔγθα πΘΠΕΪῪ ἱπίογοῃδηρσοά, δηὰ 
Οἰενίσιιϑ ΒΌΡ}οΟΒ68. ὑπαὶ τεγγὸ 18. 8 ΟΥΡΓῸΓ οὗ [16 ρθη, ἘΠΕῚ ἢΔ8 
ἈΓΊΒΘΏ ἔγοσα 118 ὉΠ] οννὶ τσ ᾿τη Πη 6 ἀἸ Δί 6} Ὁ ΟΣ »Ὡ δ Βθοσβῆθθα ; 

οὗ, οὔδρ. χῖὶχ. 2. Βαΐ 1τ1Π6 ἔδεὶ ἐπαΐ Μοϊδδἢ [Ό]]ονν8 αἰ γθοίγ, 
ὈΟΐ ἴῃ 1Π6 ργθβθηΐ ραᾳββαρα δηἀ ἴῃ οἤδρ. χὶχ. 2, ἀοθβ ποῖ ψδγγαῃὶ 
ὉΒ ἴῃ ῬΓΟΠΟυποίηρ᾽ {π6 ἔνγο ρῥἴδοθθ 1ἀθηϊςα]. ΝΟΥ 18 {π6 οὐδ 
χυϊΐθ {Π6 88 π|6, ἃ8 Βϑουβῃθθα 18 τηϑη!]οηθα {πο γα θοίοσο Μοϊδάδῃ. 
"Μοϊαααλ νγὰβ 8 ῬβΒθα θη} ρίνοη ἴο τΠ6 ἐγὶθ6 οἱὐἁἨ ϑ'πιϑυῃ (οι δρ. 
χῖχ. 2; 1 ΟἾγ. ἵν. 28.) Αἢἔδσ {π6 σαρυϊ νιν 1Ὁ ννᾶ8 ἱπῃδ θα Ὀγ 
{116 ομ] άγθη οὐὗἨ δυάδι (Νεδοπι. χὶ, 20.) [1 ννα8 ῥγοῦδὈ]ν {116 
ΒΔ Π16 ἃ8 αλάθα, 3ῃ Ἰάυμπηοδη ἔογίγοβ8 (οϑορἦμδ Αηδ. χνῖ]. 6. 
2), ἩΒΙΟἢ 8. ΠΟΘ] ΌΘΠΕΥ πιθητοπϑά Ὀγ Ζ μϑοὐϊζιι8. ἀπ α όγοηι ἰῃ {6 
Οποπιαεί. (ςξ. Κρίαπά Ρ. 885 8.64.) οῤίπϑοη 18 ἀϊβροβθά ἰο ἔγϑοθ 
Μοϊδάδῃ πὰ Μαίδίμα ἴο 1π6 σαΐῃ5 οὗ οἱ Μ|λ ( 4λ:}) {Π6 5ἰζαδ- 

ἱ Μεϊαπα Ῥαὶ. Ρ. 100 δηὰ 708) νγαβ ἱποϊηϑά ἰο οοππθοὶ ΝᾺ) ᾿ 2 1}9 

γΩν δθᾶ  οδίπϑοη (ἰϊ. 4712) οοη]θοίαγοβ ὑπαὺ εἾ16 τυΐϊηϑ οὗ οἱ αὶ Γἠξιδῶι 

(86 ἔνο οἰεἶ65) οη {Π6 βου οὗ Μαὶπ δπᾶὰ υεπδοίλ ἅτ δββοοϊδίβα 
νὴ Κ ΓΟ, ἀρανὺ ἔγοιπ (μ6 αυδρίίοη Ἡ ΒΟΙμοΡ ὑΠ6 ΡΓΌΡΟΓ τοδάϊηρ ἴῃ 
1πὶ8 ραβϑϑᾶρα 18 Κι γίοι ἢ Ἠόζτγοη. 
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[ἴοη οὗἩἨἍ ψῃϊο σοί] ΘΠ ΓΒ ὈΓΘΟΥ Ὑγ6}} ἴο {110 ἀθβου ρεοι 
ρίνοη ὈΥ Ζπιδοῦίμ8 ἀπά «7εγοπιθ, ἰμαὶ ἴὸ νγὰ5 ἴοαγ ΒομηΔη 111165 
ἴγοια Ασδά ; οἱ 24εἰ}. Ὀδὶῃρ πηαγκθα οα ᾿ἰοδίπβοη᾽ 8 πιὰ} ἤνο Βοιδῃ 
τ 1168 ἤτοι 16}}] Αὐδὰ ἰονναγάβ {Π6 βουιῖῃ νγοϑί, Βαΐῦ {Π6 γα 18 0 
οἰγτοϊορίοαὶ οοπηθοίΐοῃ Ὀθύνγθθη {πὸ παι ΜΙ} δπὰ Μοϊδάδῃ. 

Υ. 21. ΓΤῚΔ ἜΣΠ Πᾷαξαν Οἰααἀάαῖ, 18 ΒᾺρΡροβθα ὈῪ βοπιθ ἴο ὃ8 

[86 58Π10 88 ΓΟ ΜΙ ΗΖδγ-8888]} ἰῃ ομᾶρ. χῖχ. ὅ. «Ἀἰιδοῦλιι8 

ἀϊνί468 188 ὕνο τοράβϑ ἔγοπι δδοὶὶ οἵδ ἴῃ (8 Οποπιαϑί. . δηά 

ΤῊ ΠΠ]ΟΠ8 ἃ ΟΥ̓ οὗ Αϑ86ῦ, ἀπά δποῖπορ οὗ ἀδάάα, ὑπὸ Ἰαΐίθν ἴῃ 

οσχίγθηβ βηϊδυ8 ΠΕΥοπΊδθ6, ἱπΠ Π6 8 ΠΊΔΙῚ τηοχέυο ; οὗ, Πρίαπά 
Ῥα]. Ρ. 107. ρϑλπιοπ ἄοοβ ποῖ Ὁσσ" ΠΥ ΘΓ οἶβθ. δθοέ]ι- 
οϊοί, οα. [ῃΠ6 σοπίγαγυ, 15 ταθηοηβά ἴῃ Ν βίη. χὶ. 26 δοησ ψ ἢ 

Μοϊδάδῇ, 88 ᾿πῃδοϊιθα Ὀγ 186 Ομ ἄγ οὗἨ «“ υἀ4}:.---Υ̓. 28. ΜΙ 

δυηῶ Ηαξαν- ϑλιιαὶ (ἔοχ- 016) τγδ8 δἴθγγαγάβ ρίνθπ ἂρ ἴο {π8 

εὐῖδο οὐ ϑ:πιβοὴ (ςδδρ. χὶχ. 8), δηα αἴζου 116 σαρυϊνν εν ἹπΠριοά 
Ὀγ ἰμ6 ομ!]άγοη οἵ υάδῃ (Νοθθι. χὶ. 27.) Τα βᾶπι6 Τα γΚ8 
ἌΡΡΙΥ ἴο Μοογϑῆθδα, οπᾶρ. χὶχ. 2, δῃὰ Ναῆριη. χὶ. 31.) ΤῊ]5 
δῃησὶοηΐ ρ͵8ς6, ἴῃ τ 1οἷ. {Π6 ραύΣ ΓΟ 8 ΓΘαΌΘΗΠΥ βο]ουγηθά, 5ιοοά 
ὍΡΟΙ {11 Ὀογάουβ οἵ Ῥδ᾽θδβίηθ πα {16 ἀθβοσὶ Ὀγ {πὸ ὙΥ̓ΔΑῪ 68 
5608, ΨΏΘΓΘ [ΠΘΓΘ ἃ γΘ 8{1]] ἔνγο ἀθδϑρ νν6}18 δὲν 68 ϑοδα, ἀνιὰ νᾶγουβ 
ΤῸΪΏΒ ὁΝ. ἴΠ6 Ἰονν 1}}}}8 ἕο π6 ποσγίϊι οὐ {π6 νγ6}18, (ἰγίγτοπο Βοηιδῃ 

᾿ 11168 ΠΌτ ΗΘΌσγοη οἡ 1116 βοιι ἢ ννοϑῖ, οἷ, ᾿οδίγιδοπ '. 800 8464. 
8Ππ4 υ. αμπιον Ῥα]. Ρ. 174 866. ΠΡ Βιἰχ)γοιι)αΐ, 1ῖ5 ἀπκποννη, 

88 ΔΙῸ αἶδο {116 ρίδοθβ πηθηςοηθα ἃ ἴἢ ν. 39. ααϊαΐ, ἀπ Εοηι 
ὙΘΓΘ Δ οΥγΑΓ 5 δββίρηῃθα ἴο ἔἰ|6 ἐσῖθο οἵ 'ϑίτηοοη, οἶαρ. ΧΙΧ. 8 ἀπά 
1 ΟἸ'ν. ἵν. 29.---γονὰ Βδαϊδ 18 νυ υϊείθῃ τ3 Βα δἢ ἴῃ οἰ Δρ. 

ΧΙΧ. ὃ, 8)ᾶὰ ΣΤΡ ΒΙΠΠΔ ἢ ἴπ 1 ΟἾν. ἵν. 29, ἀῃὰ πιυβὲ ποὺ δ6 οοη- 

ἰουπαοά νιϊἢ Β8814- Κ  τ͵ϑι - ατίηι, νυν. 9---10 ; οὗ, ρίαν Ρ. 609 

Β64.---Ὀ Ὁ) 1] ΜΒ 8180 {Π1|6 Ὡδιηθ οὗ ἃ οἷ οὗ {[|ὸ ΔΜίοδὈΙ 68 

(Νι. χχχὶ. 45), ἢ οβο 10}} δίῃ νν88 ὉΥΩΜΙΤ Ἣν» (Νυιῃ. 

ΧΧΧΙΙ, 44),---Ὗ. 80. ἘΡΑΑγῚς Εἰιλοϊαά, «130 ρῖνϑι ἂρ ἴο δα {τῖθα 

οὗ διπηθοη (οἢΔρ. χὶκ. 4), 18 ὉΔ]]6α ἴῃ 1 ΟἸιν. χίχ. 4 ΒΩ ΡΥ ΤοΪδα. 
--ἰηβίθδα οὗ Οἠοοὶἑ νγ Ηπά ἴῃ οἰᾶρ. χἰχ. 4 Βοίλιιϊ θούνεθη ΕΠ Πο- 

Ιδλὰ διὰ Ηοσγιμδὶν, τυσι θη 8150 ὅτ ἴΪη 1 ΟἸγ. ἵν. 80, ἔγοπλ 

νυ ςἢ Πἰοίαπά (ρ. 152) ἰπίδσβ, δπὰ ποὺ νη μοῦῦ ργορδὈΠ ἐγ, {πὲ 
{π6 ὕννο νου ὶβ πηᾶὺ ἤᾶνθ ὈΘθῃ ΟὨ]Υ αἰ ἴδυθηὶ Πϑηι68 ΤῸΓ {116 88 Π|6 
Ῥίδοθ.--- Οὐ ογηναῖ,, οτἱρίηα! }γ ςα]]οὰ Ζαρμδίι, νἱά. Ἄομαρ. χίϊ. 
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14.-.- ΥἱἹ 81]. ΤΊιο ἴἴγθα οὐτἴ68, 056 ΠδΠ165 ἃΓ6 σίνϑη ἴῃ [Π18 νϑυβ6, 
ψΌΓΘ αἶβο σοὶ πα υἱβιιθα το {πὸ Θ᾽ πιθοη 68 (οΠαρ. χῖχ. ὅ; 1 ΟἿνγ. 
ἦν. 80 8ὁ64.)Ώ Ζκίαφ αἱ ἃ βυϊθδβαιδηΐ ρογοά Ὀθ]οησοά ἰοὸ ΑςἢΪ8}}, 
κίηρ οὗ διῇ, νῇο ργοβοηΐϊβα [Ὁ ἰο Πανὶ, ννῆθῃ ἢ ννὰ8 ρογβοουΐοα 
Ὀγ ὅδ] (1 ϑὅδπι. χχυΐὶ. ὅ 564.) ; δἴτοσ νν οἷ 1Ὁ νγὰβ Ὀαγηθα ὃγ [ἢ 6 
Απλ8}6]κἰἴ68 (1 ὅδῃι. χχχ. 1 864.) [1 πηυβῦ {Πογθίοσο πᾶν βίοοα 
ἀροι {π6 ἔγοΠ ΟΡ οὗ 1π6 ἰαπά οἵ {Ππὸ Αἰ πι8] οἰκῖῖ68. Αἰἴἶογ [Π6 σἂρ- 
Εἰν!γ 1Ὁ γγαὰϑ ἱππδο!6ὰ ὈΥ (6 οὨ]άγοη οὗ «υἀ4}, (ΝΈἤομι. χίὶ. 
28).---Τηϑίοδα οὗ ΓΥΟ ΤΩ Μαάπιαππαὴ ἀπὰ τηϑὉ ϑαπϑαππαῆ, 

ψ6 πὰ ἴῃ οἶδρ. χὶχ. ὅ πὰ 1 (Ὦγ. ἱν. 81 διγχοησβὺ {πὸ οἰτἴ68 οὗ 
1Π6 Θ᾽μπλθο 68 ΓΕΘ 3 ΜΒειμ- Μαγοαδοίλ ἀπά ΓΟ ΠῚ 

Ηαξαν ϑιιαῖ. 1΄ ΔΡΥΘΘ Με Μοίαπὰ (. 152), μούγθνοσ, ἴῃ 
τοραταϊηρ ἰμθηλ 848 ἀἰ θγθηξδ Ὡδπη68 οὗὨ [86 βαῖῃηθ οἱ[168, Θβρθοῖδ} }γ 
8ἃ8 {116 Ἰαδῦ- πὴ θ ΟΠ 64 Δ Π168, ἔγοτὰ 6 Δρρο]]ἴῖνθ βισηι!βοδίίοη 
( σοϑΟ ἢ -Που56᾽" πα “( μογβθ-ν}  ασο," ΔΓΘ 80 ΘΥΙΔΘΠΟΥ τΘΓΟΙΥ 
ἀοβογρίνα {1||685β. Δίωαπιαμηια, τλούθονυθγ, 185 ποῖ {Π6 8816 8ἃ8 
Μαάπιόπα ἴῃ 18. χ. 81, ν ῃἱσἢ 15 ἰο θ6 Ἰοοκοαά ἔογ οὴ {ῃ8 που οὗ 
για] 6π|, ΔΙ Πουσὰ ἰ μδοδῖιι8 ἀπ “όγοπιο (8.ν. ΜϑάθηθΠ4) ἔγθαῖ 
{Πότ 48 {Ππ6 βᾶῖηθ. ἀσοοογαίΐηρ ἴὸ 6Π|6}} δοοουπὸ Μδαπηδηηᾶ ννὰ8 
{Π|6Π ἃ Ὠαπϊοὶ Μηνωΐς πρᾶγ ἴο (14Ζ8.---. 82. Τ ο86. ΤΟῸΓ οἸ1168 

αἶβο ςἈπ|6 ἰπἴο [ἢ 6 Ῥοββεβϑίοῃ οὗ 1ῃ86. Θ᾽πιθοπίίοβ, οἶαρ. χίχ. θ, 7. 
ΓΑΝΩΡ 7,οδαοιδι 18 ο4116ἃ ἴῃ οἤᾶρ. χὶχ. 6 ὈΥ {6 ἔ ΠΟΥ παπηθ οἵ 

ΓΝΞ ΡΤ ΒοιΠ-Ἰμθρδοῦ Μαπδὶο ἰδαώπαριη, ἀπά ἴῃ 1 ΟἿ. ἱν. 

81, δειλ- Βἰτοὶ ΟΝ 3)», ν Βῖςδ 18 ον! ἀθηεν [16 βαπιθ 88 Βοίή- 

]1,.δαοίθ. ἘῸΓ ογτρῷ ϑλι λίπε ννα μαᾶνθ ἴῃ οἰδρ. χὶχ. 6, ̓Ἰπυῦ 

ΘΠΔΓΌΠΘΙ, δπά 1 (τ, ἱν. 81, Ὀσνὼ ΠδΆγαπ. [0 15 χαϊίθ 88 

οοσίαϊη {Πᾶἴ [Π686 ἃΓ6 ΟὨΪΥ (ἢ ΓΘΘ Π8Π168 οὗ Οη6 δηἀ [Π6 βα1η6 ρΐδςθ, 
88 παῖ 86 ΑἸ ἤδγοπῦ παπη68 αν οὗ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ ΔΥΪ561) ἔΤΌΤΩ ΘΥΓΟΓΒ ΟἹ 
1Π6 Ραγί οὗ σοργ]δί8.---γὴ}} Α͵π ἀπά ἍρᾺ ᾿ἰαπηιοη, ΑΥ̓͂Θ 4180 Ὠ)6η- 

ἐἰοποά ἱπ οἤδρ. χὶχ. 7 δπα 1 ΟἾγ. ἵν. 82 88 οἰτ165 οὗ [ἢ6 Θ᾽ ΠΟ [68 ; 

ἴη Βοιἢ {1688 ραββᾶρθϑ, ΠΟΘΥΘΙ, [06 ΠΆΠΊ65 ᾶγ τ θη νυ ἱποαΐ 
11|0 οορ]αξῖνα σοῃ)αποίίοῃ, ἡ» ἐπΒοῸΡὮἢ ΤΠΘΥ ἅγθ θυ] ἘΠΕ] τθοκοπθά 

88 ἔνγο αἰ ἤθγοπὶ οἰτο8. Βαϊ 88 νγθ πιθοῦ ν ἢ ἃ Ρίαοθ αἴϊοῦ [ἢ 
σαρυ ΝΥ (4116 ἀ ἤ5Ὶ ΤΣ Επυποη (Ν ἢ θπι. χὶ. 29), Μουθγ8 

(Κπε, Τ]ιίδεβ, ἃ. ἀϊς Οἤγοπ. Ρ. 78) ἱπηαρῖποβ {πὶ [86 ὕνγο ννογὰ8 
ΟὨΪΥ ἀθηοῖο ομα οἰἵν ἴῃ [Π6 νϑῦβα βϑίοσθ 8, διά {πᾶὸ [Π6 οορὰ- 
Ιαῦνα ἡ ογαρῦ ἴῃ ἔγοιη ἃ τηἰβαρρυθμθηβίοη οὐ ἔθ πιθαπίηρ οὐ {116 
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γνορά8. Τὸ {1118 ἸΩΔῪ αἷβο ὃὉθ δα ἀ6α {Π1|4΄ {186 σοπ)] απο οη 15 νυ δηῖ- 
ἵῃσ ἴῃ οἶαρ. χίχ. 7 δῃά 1 ΟἾγ. ἵν. 82, ψνπογθαβ 'π ὈοΐΠ {1686 
οἰιαρίογβ 41} {π6 οὐπϑῦ ρῥίασθθ δῖα σοῃπθοίθα ἰορθίῃοῦ Ὀγ απά. 
Θ0}} γα ἔδοὶ στϑαὶ μιοβιξαιίοη ἴῃ ργοπουῦποίηρ [86 ραβ8ᾶρθ, ν ὨΙΟἢ 
ρῖνοβ 86 παταδοῦ οὗ [Π6 οἰ[168, σογγαρίὶ ἴῃ ὈΟΓΝ Ἰηβίδηςθβ, 68ρ6- 
ΟἰΔ}Π} 7. 88 ͵ὺ ΤΩΔΥ͂ οχρίαἰη Νοίῇθιῃ. χὶ. 29 ὈΥ βυρροδίπρ ν ἢ 
Ογοΐίι8 απὰ ᾿οϑοηπιῶ Ἕν [πὶ [Π6 ἔνο ρ]8 068 νϑῦθ δῆδυναγαβ 
τιηϊδοα ἴῃ οπ6. ΤΠ 8βἰ.6 οὗ Αἵ 18 αἰ ορϑῦμον ἀπ κπονη. ἰνηπιοπ 
18 τοίδυγοα ἰο ἀρϑίῃ ἴῃ Ζθϑοδ. χὶν. 10 88 [6 βου θοῦ Ὀοιηάαγυ οὗ 
1ῃ6 Ἰαπά οἵ Φυάδῇ; οὗ ᾿οίαμπα Ῥαϊ. Ρ. 978, νψῆο αἶβο ρῖνθδ (8 
δάνουβθ βίδιθιηθι β οἵ {Π6 Οποπιαϑέ. νὉἢ τ ίδγθηοθ ἴο {}}}8 ρἷδςθ ; 
νἱὰ, α͵80 υ. ᾿αισπον Ὁ. 2160.---“ ΑἸ] τΠ6 οἰὈ168 ἃ. ΟΥΘΠΤΥ 8Π6 ΠΙΠΘ 
Δα {1ιοἱν ν]]ασα8. ΤῊΪ8 4068 ποῖ (4}}07 ψ ἢ [Π6 τη 6Γ οὗἉ οἰ 0168 
ὙγὮΟ86 ΠδΙΏ 65 αν Ὀ66η σίνθῃ. 7686 δηιοιιπΐ [0 {Π]γίγ-διχ, οὐ, ἢ 
γγ6 (Δ κ6 γππ ΤΠ ἡ ΚΚουοἢ ἨδζΖτγοη (ν. 25) 88 ὕνγο οἰτ168, ἴὸ 

{πιγίγεϑονθη ]1η ΟΥΘΥ ἴο Θχρίδὶη {Π18 αἸΒΟΡΘΡΆΠΟΥ, ἴπ6 ΕΑ: Π8 
ΑΒΘ 16 ὑπαὶ {Π6 Ππυϊη ΠΕΙῸ ρίνθῃ ΘυὈΥ 668. ΟὨΪΥ ὯΠ6 ΟἱΕ168 
ψΠοἢ ὙΟΥΘ τοίϑ η6 4 ΟΥ̓ ἴπ6 ἰτῖὶθθ οὗ υααῖ, πὰ {παῖ {πΠο868 
ψΠ]οἢ τ γα σίνθη ἴο [Π|6 Θ᾽ τηθοη 68 ἀΓῸ οχη ρα ; Ὀυΐ, ἀρατί τΌΠὶ 
[6 ΔΥΡΙΓΑΥΎ ΟΠδγδοίον οὗ β0 ἢ} 81 δββαπιρίίοι, ἃ 18 γθηἀογοά 
ΠΡ ΑΙΟΓΥ ὈΥ 186 ἔπος [Πᾶἰ {Π|6Γ6 σοσθ ποῖ εἰσί οη]γ, Ὀαϊ δἱ Ἰθαϑὶ 
ἔννοῖνο, 1 ποὺ ἤβοθῃ, οἰτ68 σίγθῃ Ἂρ ἴο {π6 5: πηθοῃῖῖ68.--- )αϑέιιϑ, 
Τνιιδῖωϑ, απιὰ Ο΄, α ]αρίάθ, ἀγα οὗ ορὶπίοῃ {Πα δοιηδ οὗ {Π6 ρμ]ασββ 
ΠΔΙΏΘα ὙΟΥΘ ΠΊΘΓΘΙΥ ΠΑΠιΪ ἐδ ΟΥ ν]]ρθ5, ἀπ πγοῦο ἐπογθίογα ποῖ 
οοπηίοα 1 [Π6 τοδί, βοῇ δῃ ορὶ πίοη, ΠΒούγανῸυ, 18 τπου νυ {Π|6 
ΘΒ}: οὗἨ ρογρίεχι ἐγ. ΝΟΥ οἂπ δηγίΐηρ Ὀοίία 6 86] οὗ [ῃ6 
βυιρσρεδβίίοῃ οὗ οίαπά (Ῥα]. Ρ. 148 564ᾳ.}, {πᾶ} 1 Βοπια οδ868 ἔττο 
ΠΆΙΏ68 ΤΥ ᾿ᾶνα ᾿ϑ]οηραά ἰο {ἢ βᾶπι6 οἰϊγ. ὙΠ ΘΓΘ 18 ϑοτηθι ἱηρ 
ὉΏ ΒΑ 8 Δ ΟΊ ΟΥ̓, ἴοο, ἴῃ Θϑοδρίηρ ΠῸ ἐπ ἀΠ ΠΟ] γ, ὈΥ δβϑβιηι- 

1 ΤῊ Οποπιαβί. ΟΌΒουνϑ5 ΤᾺ τοίθσγοηοο ἴο Αἴπ, ἴῃ ἐγῖθα Ψ υᾶδο, υτὸ8 
Βϑοθγάοἱθπ8 βθραγαί. Ἐδδὶ οἵ ἀβαὰθ νἱ]]ὰ Βοιμβοπηΐπὶ (Βητανίν) ποτηΐπα 
ἴπ ΒΘΟΆΠ40 Ἰδρ46 ἃ Τογθοἰηίμο, (ἢ. 6. ἃ ἰδῦθγπαοαϊο Αγ πὶ) φαδίυον 
τ] ρυ8Β ἃ Ομθῦγοθ. ὙΤἢθ ἢγβὲ ρϑγὶ οὐ (μῖ8. βιδίϑιηδηΐ ἰ8 ἐουπάοά 
ὌΡΟΣ οἴδρ. ΧΧΙ. 16, ὙΒΟΓΘ Υ}) Οοοῦγθ, Βαϊ ϑοοοσάϊηρ ἰο {ῃ6 ρϑγβ 16] 

ῬΆββδρε 1 ΟἾγ, νἱ. 44, (86 γϑδάϊηρ βῃου]ὰ ργοῦαθν Ὀ6 Ἰῶν:- ΤΏο γοϑὲ 
Βαγὰ]ν τϑίδσβ ἰο Αὐη, θαὶ ἰο [πΠ6 Βετγάνη τηδπιϊοποᾶ ἴῃ ΦΌΜΠΝ ἱ, 18 ; ἢ 
Ἀεϊαπα (Ῥαὶ. Ρ. δ84 πὰ 625 β64.)--- ΘΓ 8 Δποί ΠΥ Ὧν τπηθῃἰοηθα ἴῃ 
Ναυπ. χχχίν. 11 οἡ ἰῃ6 πογίἢ οϑβί οὗ Ῥαϊοϑβίϊπο.--- οδίπϑοη δποῖοβ (ἢ 
εἶ (ἰλμιυεῖη, ἴα (86 βᾶπη6 88 Αἷη : δαὶ 1{ βίδπἀβ οη {Π6 Ἰπουηίαἷπβ. 
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Ἱηρ {πΠαῷ {ΠΥ ἰβ ΔΠ ΟΥΓῸΡ 1Π {Π6 παπι 6 Σ᾽ ἐνγοηίγοηΐη6, τ ΠΟ 
88 ΔΥΪΒΘ ΠῚ ἴγοπὶ ἃ οοηξαβίοη οὗὨ (6 πυπΊογαὶ ἰοἰίουβ : ῸΓ ψ9 
ταθοῦ νὴ τ] αἰβογθρδηςῖοβ δἴουνναγαβ. Απα θύϑη {πουρἢ 
{Π6 ϑυγίασ τϑαὰβ {ῃ]γγ-ϑὶχ ἱπβίθδά οὗ ὑνγθπίυ-ΠΠ 6), γοῖ 88 
{π6 οἴδοι ἀποίθηϊ νϑυβί ἢ 8 41} ἄστθα ἢ {πὸ Μαβογοίὶς ἰθχί, νγγ8 
σΔΠ ΟἿΪΥ τοραγὰ τῃ6 ὥγγιίᾶς ναγδίοη 88 ἃ ΟΥἹΠ168] ΠΟΥΓΘΟΙΙΟΏ, 
ἃπὰ 81:86 ποῖ δ ᾿ΙΌΟΥ ἴὸ ἰοπορ ἴμ6 γϑδάϊηρ οἵ ἐμ6 Ἦο- 
γον ἰοχί. Ηρποθ {Π6γ0 18 ἴΠ6 σγραΐθϑι ργοθαθΙ ΠΥ ἴῃ 1Π6 
ΟΡ ΠΙοΠ ΘΧΡΓΟββθα Ὀγ 7Ζιοδαοζὶβ, πα δάορίθα ὈΥ 17}|ἀ886, Εϊολλογη 
(ΕἸπ]. 1. Ρ. 8718), Μίαιιγον, δπὰ υ. Ζησονῖο (ρ. 614), {παὶ [ῃ6 
ΔΌΪΠΟΓ ΟΥΡΊΠΔΠΥ πυσοῦα ἔθ υνο ΠΆΤη68, ἀπά ἐπαὶ οἴ Π6Υ5 τ σα δα ἄρά 
ὉΥ ἃ ἰαῖοσ βδηὰ νηοῦ ἃ σοΥΓΟΒροπάϊηρ αἰ θγαϊίοη Ὀοίηρ πηδάθ 
}ὰ [Π6 παιαθον.-- Τ]}18 νίονν π88 α͵δο Ὀθθὴ βαρροτγίοα ὑγ “αυονγιϊοζ 
(ΕἸη]. ἢ. 1, Ρ. 88), 80 ἕν δ ᾿ϑαβϑὲ [πᾶΐῤ 6 ΒΌρροβϑβ ἐπ6 δου ἴο 
ἢανα τηδάθ {π686 Δα ΠΟ ἴο [6 οΥἱρΊΠΑ] 181. 

γν. 88---47. Το οἵξίθ8 ὁπ {λ6 ἴοιο σγουπα (πσην οὗ, οδδρ. ἰχ. 

1 δῃὰ χ, 40), ἀγθ διγϑησϑὰ ἴῃ ἴα στοῦρβ8. 7|16 ἢγϑι οὐ [Π686, 
νν. 88ὃ---ϑ2δ(, 80 ἴὯΓ 88 ἱπαϊνι ἄμα] Ἰοσα] 168 οδῇ δ6 Δβοοχίαϊηθά, 
ΘΙ ΌΓΆΘ68 {Π6 οἶ[168 ὙΠΟ σγοσῸ δἰ υααίθα ἴῃ [86 πογίμοση ρϑτί οὗ 
{π|6 ἈΠῚΥ τορίοη, ἐμαὶ ν᾽ᾶ8 τοράγάθα ἃ8 ραγί οἵ {1|ὲ ον πα 8, ἃ8 
[ἊΓ ἃ8 {1Π6 τοϑδα ἤομ «ογαβαίθη ἰοὸ Βοῖῦ “1 τη. ΤΠ πιοϑῖ 
ΠΟΣΓΠΘΥΥ ρογίοι οὗὨ {{18 ἀἰβίσοἱ νγϑ8 δέθυνγαγὰ8 σίνθῃ ἃρ ἴο {Π6 
{ρα οὗ θθ4π (οἶδρ. χῖχ. 41).--- δηίαοί ἀπ Ζογϑα ἅτ ἀθβουθοά 
ἴη ἴπ6 Οποπιαδί. (8ι:ν. ΕϑίΠ81 8πα 8.8) 48 βἰϊπαίβα αἱ τῃ6 ἀ19- 
ἴδησθ οὗἩ ἴθῃ Βογηδη 1168 ἴο 1Π6 ποσί οὗ Ε]ΘΌΓΠΟΓΟΡρΟΪ 5. ου {116 
ΤοΔα το Διίουροϊϊ8. ΟΥ̓ Μεϊίαοί, Ποδίμιϑοπι νιἃ5 ἀΠ80]6 ἴο ἀἰβοονοῦ 
8 8:η 016 ἔγᾶοο (11. 19). Ζζογοα 581}}} οχὶβίϑ ἴῃ {π6 συ ΐηβ, ψ Ὡς ἢ 

[16 πρὰῦ ἴη6  δαγ ὅιιγαὰ (χς,,ο) ἄῦονο {πῸ Ὑδάγ ϑὅτγαν (Ποδίῃ- 

805 1ϊ. 848 ἀπὰ 11]. 17) ἀροὰῦ Βα! νγαν Ὀθίνγθθη «6 γαβαϊοπη δηά 
ΦΑΌποἢ. ὍΠα ρῥδοθϑ ὑνοσὸ δοίῃ οὗἉ ἴἤθτη δἴϊοσνγαγαβ οϑάθά ἴο {Π6΄ 
ὑτῦ6 οἵ Πδη (εἰάρ. χίχ. 41 ; δυάρ. ΧΙ]. 25, χνἹ]. 11), ἀπά ϑδη- 
Β00 γὰ8 Ὀυγοα αἱ ἃ βροῖ Ὀδοΐννθθη [η6 ἴνο ( υᾶρ. χνὶ. 81).--- 
Αδληαΐι 18 ααϊῖο ἈΠ Κπον ; {ΠΟΙ 18 ἃ Βθοο πα ροἶδοα οἵ {Π| 8816 
ΠΔΙΠῚΘ τηρηθοηρα ἴῃ ν. 48.--ὟΟΑὙὐ. 84, Ζαποαΐ ἴῃ {1|Ὲ ρ]αῖπ νγᾶβ 
οσσαρίοα ὈΥ {π0 ΟΠ] άγθη οἵ υάδἢ ἴον (86 σαρενν ΝΘ οηι. 
χὶ, 80 δηὰ 11]. 18). [{ βίοοά Πραὺ ἴο Ζογϑα, οὐ [ἢ Θβϑίθτῃ βἰά6, 

ΔηΑ 18 5{}}} σα] 6 Ζαηια 55} (οδίηβοπ τι. 848). ΤὙῆα οὐἤογ 

Ζαηοδῆ ἀροη [Π6 Ἰηουηίδ] 8 (νυ. 566) 68 ποῦ ὕθθῃ ἀἰβοονογαα.--- 
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Μισαμηπιΐηι 18 8511}}} ἀπ πον ; {Π6γ6 νγα8 ἀποίθοῦ ἴῃ [888 ῃΠ δ, 866 
σΠΔΡ. χὶχ. 21 δπὰ χχὶ, 29 ; οἵ οϊαπᾶ ρ. 162 8ε6α4.--- Οἱ Ταρρπαὴ 
866 σΠδΔρ. Χἰὶ!. 17.--Οἠΐπαηι (ΟΟΨ Ξο λον “ον ίθ-βργΐπ 9) βιοοιὶ 

οπ ἴθ τοδὰ ἰο Τἰππδὴ (α8η. χχχυῖ!. 14, 21); οἱ, Ποίαπά Ρ.- 
101.--ΟὟ . 85. ὧπ αργηιιί, 560. οἰᾶρ. χ. 8; διὰ οὐ Ἅαμίαπι 
σΠμαρ. χὶ!. 16. Τἢα σαϊπβ οὗ ϑοσολ ἴῃ [ἢ6 ρμ]αἴη (Σ 512) ατὸ 811} 

Υἱ810]6. ἴπ ϑλιιοοίζοῖ, (χί,,1) ἴῃ 186 Αγ δυπιῖ, ἀθουῦ {Ππγθο 

1165 δηὰ ἃ δαὶἢ ἴο [116 δου ἢ-νγοϑὲ οὐ “6γβα θη, ποῖ ἔᾺΓ ἵγοηι 

Ψψαγιαι (οἴ, υ. ᾿αμηιεν Ῥὰ]. Ρ. 218 86ᾳ. ; Ὧδπα Πβοδίπεοπ ἰὶ. 844 
δῃηά 849).---Οηἡ ΑΙ ζοζαΐ 866 οἢδρ. χ. 10.---τΞ']. 86. ϑλααναΐπι 18 ποῦ 
Κπον ; αὶ 11 15 ποὶ {πΠ6 β81ὴ6 88 {Πῤ᾿ὸ ϑ'ἢϑαγαϊῃηι -- - Θαγιἤθη -- 

ΘΙ ΘΒ πὶ (νον. 82) ἴῃ {π6 ὑγῖῦ6 οἵὨ δ᾽ πιθοῃ.---- ἡ ἀϊλαΐπι 18 4150 ὑη- 
Κηονῃ ; 866, πονονοῦ, ἐἰοίαπα Ρ. δ40.---35ὸ αἷ8ο 18 ΤΤΥΣΠ 

ατάοταῖ,, {Π6 σοπι1]6 πδηγθ οὗ ψ]]οἢ 18 ΝΆΒΕΣ (1 Οἰιν. σι}: Ἄ 4) δὰ 

ΘΓ Ὑ Δ ΟἸἐἀενοίλαΐηι. ΤΠ ἀοβουρυοη8 ἴῃ ὅΠ6 Οποπιαδέ (8.ν. 

Θδάοτα): ΠΌΠΟ ΔρΡΡΘΙΪαῖαν ν1}} 8 δὰ γαρίομαπι οἰν αι 18. Δ 6]16 518 
ΘΓ ΠΠΘἢΒ πομπῆς δαογὰ οἶγοα ΤΟΥΘὈΙ ἐ]1η},) Δη4 (8.ν. ἀΔοά τ) : 
Ιιοάϊδαιθ νοοςαῖαν (ὐθάγαβ νἱοῦϑ ρουρταπα 18 ἴῃ ἀθοίηγο π1}}}1ᾶγῖοὸ 
Τοϑροΐθοβ ροῦροπία8 Ε]ΘΟ ΠΘΥΟΡΟ] τη, τὸ οαπἀθά ἀροὰ ἂῃ 
Θυτοῦ, (οαον ἴῃ {Ππ|ὸ τηοπηΐδὶη8 (ν. ὅ8) ανὶηρ θθθὴ οοηΐαβοα νι ἱἢ 
(ἀϑάογοίι (ν. 40) ον (ἀϑάθγοίπιδίπι ἴῃ [Π6 ρ]αῖη. οίαπά (ρ. 802) 
ἢ88 βῃονῃ {Ππὸ| [πὸ ἢγβί ἀσοοιῃηῦ 4068 ποῖ δΔηβυοΥ ἴο οὐῦ δάργα 
(ρ. 802); δθυΐ υ. Παμηιθν 81}}} δοοορῖβ 1 ἃ8 ἀρρ] 80 ]6 (ΒΡ Δ]. ρ. 
198) δηὰ ὈΥ 116 εἶγοα ΤΥ Ππὶ ἀπ ἀογβίδπαβ {Π|6 νὰ}}}5 Τογο- 
δίπιῃὶ (1 ὅδ. χνὶ. 1). Βαῦ {Π|85 8. αυἱϊΐθ ᾿ῃδάτηῃ 5510]6, [ῸΓ 
Του πε] 18 ἴῃ [πὸ Οποπιαδί. 18. αἰνγαγβ υϑοά [ον {Π6 πνοοά οὗ 
Μίαπηγθ ποῦ Ἡδθῦγοη. (Ἃὑθάον, Ἰιονγανοῖ, βίοοά ἀροη {Π6 τπηοὰῃ- 
118 Ὀοΐνθοη ΗΘ του δηὰ « Γιβαΐίθη), ἀπαὰ 88 σομεἰπ θά ᾿η (ἢ 6 

Ρίδοθ οαἹοὰ «7εάιι" (.,95..); οἵ, Ποδίπϑοη ἰϊ. 848 864.--Ἴ Π6 οἴΠοΣ 

δοοοπηῦ οὗ ΟΘ΄ αϑμν οὐ Οἰϑάνιιβ, σἸϊοῃ  οίαπιά (Ρ. 808), ΤΚοδεη.-: 

πιϊζἶδν' (οῃ ν. δ8), δηὰ Τγύπον (ΕΝ. 1. 4171) τοίεσ ἴο ἀϑάουῦ ἅροῃ 
186 πιουπίδιη8, 18 ὙΠ στθδίοσ ργοῦ Δ ΠΥ ἀρρ] 16 Ὀγ υ.  ἰκιίγιθν" 
(αἱ βαρτᾶ) ἴο (ἀεάθγοι ἴῃ {πὸ ἴον στουπά (ν. 41). Βυΐ 1 τη 
αἰδίδποθ ρσίνθη 15 οογτθοῖ, νῖΖ.», "" ἴθῃ Βοπλδῃ π|1}68 ἔγοπι Π105ρ0}15 

οη 1116 χοδά ἰο Ε]θα ΠΟΘ ΓΌρο}15,᾽ ονθὴ {Π18 (ΘἀογΌ ἢ σδηποῖ Ὀ6 
τπουρὶι οἵ; ἔοῦ τ18 ὈΘΙοησοα ἴο [86 βθοοπα ρτοῦρ, {11 ρ]6 668 
βιϊαδίθα ἴῃ {Π6 ρ]αὶη, ἀπὰ σαπποῖ ὑπουθίοσο ἰανὸ δίοοά θοίνθθη 
1)ιοβρο β δὰ Ε]ἸΘα ΠΟΓΟΡΟ 5, ὑὰϊ οα Πα τνθϑὲ οὐ 1Π6 ΤΌΓΠΊΟΙ ΟἸΥ 

8 
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αἰ ῦ ἰονγαγάβ [π6 που οΥ {π6 βου. Οπ [Π6 ΟΥΠΟΥ δαπά 
(δάοτα δπὰ (δάθγοιιδϊτι ἀγὸ Ἰηοϑῦ ρΓΟΌΔΌΪΥ [0 Ὀ6 ϑβουρῇξ [Ὁ οἡ 
1ῃ6 πουίῃ οἵ Βοὶν Ψι τίη, ἐ.6. ἴθ Π6 βδιζπδίίοη ἀθβουι θα ἴῃ [ἢ9 

Οποπιαϑίέ. ῸΣ 411 [Π6 οἰ[168 τηϑηθοηθὰ ἢ μογίο, 1πΠ6 5116 οὗ 

ΠΟ ἢ σδᾶπ μ6 ἀϊβοονεσθα, βίη Ὀθένγθθη Π)108ρ0}18 ἀπ Ἐ]Θυ1]16- 
ΤΟΡο] 18, δῃα πχυϑῖ, 85 {ΠΟΥ ἅγὸ οἰαββθὰ ἱορσοίπον, αν Ὀθθῃ ἴῃ (Π6 
ΠΟΥ -ϑαβίθτῃ ρᾶτὶ οὗ ἴΠ6 ρῥαίῃ (οΟΓ {Π6 πουίμοτῃ ρᾶτί οὗ (Π6 ἢ}}]-- 
οουπίτν). ὁϑολωίΐζ, (δά ].. }.) δὰ Ῥέπον (αἴ ΒΌΡΓΔ) 8Γ6 ᾿ποϊπϑά 
ἴο ΤΟρΆΤἃ ὨΟΓΥΥΔῚ 88 80 ἀποϊθηΐ ρίοββ, Ὀθοδῦβα {Π|6 γ}}0168 ἃγθ 

βαϊά ἴο ἀπιοὰπὲ ἴο ΟΠ]Υ “ [ουτίθθη οἰἰ68, ψῃογθαβ 16 Ο δάἀογοίμαῖπὶ 
15 γοϊζοηθᾷ, {ἢ 6 ψ1}} 6 ἔθου. ΤΠ ἀ ογθηοθ, πονγανοῦ, 4068 
ποῖ ᾿πβι ιν ὰ8 'π δββαϊηΐηρσ ὑπαὶ {Π0ΓΘ 18 ἃ ρσίοβϑ, θαΐ πχαδὺ Ὀθ 
ΘΧΡΙ αἰ δὰ ἴῃ [ἢ 8816 ΠΙΔΏΠΕΘΓ 88 [ἢ 6 5:1} ὰγ ἀ ΓΘ Πο6 1 ν Ὶ 82. 

γν. 81---41. ϑεοοπά σγοιρ, Ἑοοτηργιϑιησ ἴΠ 6 οἰ168 οὗ {π6 δοΐαδὶ 
οἰαὶπ ἴῃ 118 ἡγΠ 016 οχίθηςξ ἔγοιῃ ποσῖῃ ἴο βου, Ὀοίνγθθη (ἢ 6 ἈΠΠ]Ὺ 
γερίοη δη {11 ῬΒ]ΠἸΒεῖπο οοδϑί.--- -Ὗ,, 81, Ζόπαπ 18 ἈΠΊνΘΥΒΑ γ δά- 
τη 64 ἴο θ6 {116 βᾶπι6 οἷἵγ 88 Ζδδπδὴ (Μί δ 1. 11), θαΐ ποιμίηρ 
ἷ8Θ Κπονῃ οὗ 118 5᾽πδίοη.--- ἸΏ  ἼΓΠὦὋ' ΤΠαααδλαΐ : 186 Ταϊπιαὰ 

ΒρΘΔΚΒ οὗ ἃ ἴον πῃ ΠῚ, τ Ιοἢ νγᾶβ 6. 51 }]6ϑὲ ΟΥ̓ ἴῃ ὁ πάρ8, 
σοηϑιβϑέηρ οὗ οπἷγ ΕΠῪ πουβο8 (εἶ, ἰοίαπα Ὁ. 701); δπά “εροπιο 
(8:ιν. Δά484) 8ᾶγ8 : ἴῃ] ὑσῖθα Φυάδο αῖχα (ΡΠ 88; 864 τηΐγοῦ 
φιοπιοάο (56 018) (ἀρ ηθηβθίη τορίομθα ἴῃ ἰσῖρα «6466 
Ροβαοῦῖῖ, φαπηλ ρογβρ σα πη .51} ΒΟ π΄ πὶ ΠΣ ὈγΆτα «688 1Π ΒοΟΓΐοΠὴ 
Θ8 πὶ σρΟΙ 1556 ἰγτθυ5 Εὐρῆταϊ. Οτ {18 Ποεοπηιϊ θ᾽ ΟΌΒΘΓναΒ : 
“θὰὉ πο ἀουδὶ ὐμδοδίιδ τοίοσσθα ἴο Αρῃΐπθ, ἃ οἱἷυ οὗἩ 186 {τἱδο 
οὗ Βοπ)διηῖη᾽" (οἰαρ. χυῖ!. 24). Ὑοῦ ὄνθὴ {8 γγχ88 πιο ἴοο 
[ἌΓ τοιηονϑα ἔτοπὶ 1116 που Ποσ ὈοΟυπάδγΥ οἵ  π44]}, ἔον Παάαδλαλ 
ἴο ανῦϑ β8:οοα πραι 1. ΜίΙσεαῖ- Οαα 18 αυϊῖα ἀπΚπονῃ.---Υ͂, 88. 
50 «80 8 δ εϊαη. --- Μίζροῖι ἴῃ 44, σῃ]ο ἢ ταδὶ ποῖ θ6 οοη- 
ἰουπάρα ἢ ΜΊΖΡΟΝ ἱπ οι) δηνη (ομαρ. χνἹ. 26), 18. Ὧ6- 
ΒΟΙοα ἴῃ ἴΠ6 Οποπιαδί. (8.ν. ΜΑΒρΡἢΔ) 845 βίδηαϊηρ ἴῃ βηΐθιι8 
ἘΠΘΌ ΠΘΓΟΡΟΪΘο8 σοπίγα βορίθῃ το θπὶ ρου ΠΕ θ5..Α Ο] τα; τ ἢ 
8118. [Π6 ὈΓΟΒΘηΐ ρᾶββαρθ ΘΓῪ γ768}}1. Νοὶ ἐᾺΓ ἔγοπι {{1|8, ρσγοῦδθ]γ 
οη (ἢ νγθβίθγῃ 8146 ἰοναγά8. 1,84 ἢ ]18ἢ, ϑοζέϊοοῖ ταυβὲ ἤᾶνα βἰοοά. 

1 Νοιβίηρ; οδῃ "ο ἀθοϊ δα ἔγοιῃη 2 Οἤδρ. χχυἹ!. 18, τ [ἢ τϑίθγομοθ ἰο 
{6 βιϊυαδίίϊοη οὗ ἀφάθτγοί ἢ, ἴον 186 οἰξῖοβ ἴπ (Π6 ρ]αῖπ δπὰ δα βου οὗ 
Τυάδι, ἰπθῦα ἀθβοῦι θα 88 ἰδίκαπ ὈῪ 186 ΡΒ] ΙΒ. π68, ἀγὸ ποὶ διταηρϑὰ 
ἴῃ ΔΩΥ ἀδβηϊθ ρϑοργαρἢ θοαὶ ογάθσ, θα Ἔυθῃ Ρ]6ο6Β 80 ᾺΣ τϑιηουοθα ἔγοτη 
ΘΔΟὮ ΟἾΒΟΥ 88 ὥοομο δπὰ (ἀὑθῃΐζο δγὸ ρ͵δοθᾶ 58:46 ΒῪ βἱάο. 
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-τΤ,ῇ 89. Οεἱ Ζαολίδἢ, δπὰ σίοη νἱὰ. Ἵἤδρ. χ. 8.----Βοςζαίῆ, 116 
ὈΙΓΓΠ-ΡΙ6ο6 οὗ [π6 πιοῦν οἵ 4“) οβίδἢῃ! (2 Κἱπῃρβ χχὶϊ!. 1), ϑίοοά 8βοπι6- 
ὙΠΘΓΘ Ὡθᾶῦ ἴ0 ἴΠ 686 ἔπ ο1{168.---Ἶ, 40. ΤῊ ἴῃ γθο Πᾶπι68 Θ0η- 
ἰδ] πο ἴῃ {1118 νοσβο, Οαῤδοπ, 1ιαοΐπιαβ, ἃπαὰ ΟἸἰλ[ἰδ., τα ΠΘνῸΓ 
τηθη οηθα 8ρ81} ; δηά ᾿ξ 15 αὐΐουϊν ᾿πηροβ8106 ἴο ἀοίθγαηο {Ποῦ 
Β18[101.--ΟῬὟ. 41. Οπ αἰ εαογοίδ νἱα. γϑυύβθ 86.- ΣῈ ΓΞ (Ηουβο 

οὗ Πδροηλ) οί. 7ασοη, οοουγβ ἀρϑὶη ἃ8 [ῃ6 Πᾶπη8 οὗ ἃ οἰγ ἴῃ [ἢ 6 

ἰγῖρο οὗἩ Α.8116Γ, (οδρ. χῖχ, 21.) Βυῖ ποιιηῖηρ 18 Κπονγῃ γαϑρθοῦς- 
ἴηρ ἴΠ6 5: ζιδἰιΐοη οὐὗὨἨ οἰἴπογ; ἔοσ {πὸ Βϑι!-Πάροπ, βροκοη οὗ ἱπ 
1Π8 Οποπιαδί. ἃ8 ἃ Ὠδηιϊο οὗ [Π6 πᾶπι6 οὗ Οαρλαγ-ἀαφοη (Δ Ἵ893) 

βοίνγθθη Π΄ο8ρ0115 (γα 44) ἀπὰ «“απιπῖα, ψ ]οἢ Ποίαπά (Ρ. 688) 
8Πα υ. Παμπιον (Ῥα]. Ρ. 1716) βιιρροββ ἴο δ6 {π6 Βοίῃ-άρσοη οὗἉ 

[Π6 ἰοχί, νγα8 ὈΥΟΌΔΟΪΥ {π6 ρῥγοβοηῦ Βεὶξ 7)6)αῃ (ε » 9 «2... 

οη {π6 τοδὰ ποτ Τγάάᾳ ἰο ες (Ποδίπδοη ᾿ϊ. 80. 56η. ἂπά 
102) ; Ὀαΐ {Π|8 18 Θομβ  ἀθγαῦ]ν ἄρον π6 ποτίμογη Ὀουπάδγυ οὗ 
υάδῇ. --- Αωαπιαΐ, 18. αἰδοὸ ἀπκηονη.---Οη Τωζἀοάαθ, 886 οδδρ. 
χ 10.-- 

γν. 42---44, Τλϊνα σγοιιρ, σοῃἰβιίησ οὗἉ [Π6 οἰ[165 'πη (6 βου ἢ- 
ΘΓ μαζί οἵ {π6 8}}}-τϑρίοη.---ὖῦ. 42. Ἐὸν 7 δηπαΐ 866 οἢδρ. χ. 29. 
Ἐἰλδν δὰ Αϑαῃ ποτ αἰοσνγαγὰϑ σίνοῃ ἴο Θ᾽ πιθοη (οδάρ. χὶχ. 7), 
Ὀαΐ γγχ 8.6 ποί δοαυδίηϊθα νἱ [Π6 βιζααίίοη οὗἁ οἰἴποσ. 'ΓΠΘ 
Οποπιαϑδί. (8.ν. Εἰλον) οοηἶιδο8 λον τ «αζν (τι 6 1π [86 

Οη. ᾿Ιεθέρ, Φ 6|}.6Ὁ) 88 ᾿ἰοίαπα (Ρ. 494) 148 ροϊηίοα ουαἱ. ΤΊ βᾶπιθ 
τηϊβίαϊκθ ὁσοῦγβ ἴῃ τ. ΖδαιώγιθγῪ8 ῬΆ]οβυηθ Ρ. 188, 48 ἴ6 ῃἰμη56 1 

αἴϊογινασὰβ δοκπον]οάροα (Βεῖῖν. Ρ. 27). ἡ γῶν Αλαη, 

ΜΙ] ΠΟὮ πηοϑὲ τ  Ογ8 σοραγὰ ἃ8 ἴΠπ6 β8πι6 ἃ8 ΑΒ.» Ολονγ-αβλαη, 

(( ὅδ. χχχ. 80), [πΠ6 Οποπιαϑέ. (8.:ν. .4.80Π) οὗδογνϑϑ: δϑὲ ὉΒ6116 

Ποάϊθ νἱοὰβ ποπιῖπα Βείμαϑαπ δὰ Αα]ίαπὶ ρογηθπβ, ἴῃ αυϊηΐο 

ἀδοῖταο δ δα τη] ατῖο. ΠΕΡ γγα ΒΌρΡροβα {Ππ6 ἀἰγθοοη ἴο ἢᾶνθ Ὀθθη 

ἰοναγάβ 1ῃ6 βου νοὶ, ἃ8 ἢ ιιδοδίιι8 8145 (πρὸς δυσμὰς), τῃ6 

Ρίδοθ τγουἹὰ {πθπ μᾶνα βίοοά ᾿σθένγθθῃ ϑόομο δπα Νοῖρ, δθὰ 1818 
σοῦ] βυὶϊν νογῪ νν6]].----Ὗ. 49. “λίπα ἀπὰ Αδῆπαΐ ἀγα ἀπκπονη. 

Νιεεΐδ, ρΙαοθά Ὀγ Εἰιδοδίιδ (8.ν. Νεσίβ) αὖ {π6 ἀϊδίαῃοθ οὗ πὶπθ 

τα] 68, ὈΥ͂ δγοηιθ ϑθνθῃ τ}}68, ἔγοσῃ Ε]Θα ΠΘΓΟΡΟ 8. οἢ {Π6 γτοδά 

το Ηδῦτοη, μᾶβ οοπίπαρα ἴο οχὶβὲ ἴῃ {Ππ|᾿ὺ στΐπ8 οὗ Βοῖῦ Νβ:Ὁ 

πω ἜΨΗ ἴῃ τΠ6 δάγ ὅν; (οἴ, Ποῤίπδοπ ᾽ἰϊ. 18 86. 

αἰ 896. »-ν. 44. Κεοϊϊα, (1 ϑαπι. χχῆϊ. 1; Νϑμοπι. {Π. 17; 
1 ΟἾσ. ἰν. 19), σοσο δράκα 15 βα] ἴὸ ἢανὸ Ὀθοη Ὀυγ δα, γγὰ8 
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δἰ[υδιθά, Δοσογάϊηρ ἰο ϑεγΌπιθ, αἱ αὐοαὺ οἱρῃξ Εομηδι πι1168 ἴο [6 
οαϑὶ οὗ ΕἸθυ Βογορο 8 ὁπ ἴπ6 τοδὰ τυ Ηοῦτγοη (οἶ ᾿ἰοίαπά Ρ. 488 
πα 698).--- ΑολΖζὶν (πιρπυϊοημθὰ ἤθγθ δηα Μ|ίοδῃ 1. 14) νγὰϑ 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰΔοπίίοα] ν τ 9 Οδοζῖρ, θη. χχχυῖ, ὅ, ([18 [16 

[48 ποῖ Ὀθθῃ ἀϊβοονογθά, 616 ννᾶ8 ἀποῖδον ἡ οὐισὶδ ἴῃ {Ππ6 {δ 
οὗ Αβῃθῖ, 866 σδρ. χὶχ. 29ϑ. “αγοβμαὴ ννᾶϑ [ουβοα Ὁγ δῃο- 
θοδηὶ (2 ΟἸγ. χὶ. 8, οἴ, αἷἰϑδο Μίοδῃ 1. 1δ; 2 ΟἿ"νν. χῖν. 9 δηά 
χχ. 837), πὰ 18 γβαυθη ΠΥ τη ΠΟΠΘα ἴῃ ἰαΐθὺ {1π|65 (οὗ, ἰίαπά Ρ. 
888 844., Δη4 υ. Καιιηιον ῬᾺ]. Ρ. 209). [ἐ νγδβ ᾿γίπρ' 1η γα ΐῃ8 ἴῃ 
[86 {ἰπι6 οὐ ᾿ἰμϑοδίμδ, ὑγο Βοπιδῃ τη 168 ἔτοπιὶ Ὁ] θυ ΠΘΓΟροΪ 8 : 
δῃαὰ δποα ἰοδίπδοηθ σοη]θοίαγοϑ {Ππᾶὶ [Π6 τυΐῃβ αἱ {πΠ6 ἀϊβίδηοθ 
οὔα Βοηηδῃ τη απ δ. δ} οὐ ἴῃ6 βουΐῃ οὗ Βοιῖ “Πυτπ δΥ 
ῬγοΡΑΌ]Υ ἱπάϊςσαῖθ 1Π6 5116 οὗ [Π6 ἀποῖθῃηὶ Μαγϑϑᾶ. 

Υ. 45--41. οι σνοιρ, ἱποϊααϊησ [6 ῬὮΣ]ΠἸ801Π6 1116 οὗ οσοαβῖ, 
{π6 ταοϑὲ πογί μουν ρογίοη οὗὨ ψῃϊοἢ ννὰ8 δθθυγαγάθ σίνϑη ἴο ἐῃ68 
ἐγῖθα οἵ θη, οἢδρ. χῖὶχ. 48. Τὴθ ψΠο]6 οὗἩ [818 Ἰαπὰ ἀροὴ [ῃ6 
οοαϑῖγ μούνου ϑῦ, σοὶ ποα ἴῃ [ἢ 6 ροβϑθβδῖοιλ οἵ [Π6 Ῥἢ}]1801Π65, (ς, 
οἰαρ. χίϊ!. 8.}-Ο-ΟἸΝ᾽Ζ. 45. ξένοι (εἴ, σμδρ. ΧΙ. 8) ἀπά ἦἀδν ἀαισλίδνδ, 
ἃ, 6.) [6 811 8167 ο1[168, 101) τ ΓΘ ἀοροπάθηϊ ἀροη ΕἸΚΤΟη 88 [ἢ 6 

οδρίτα], ἀπ τ ῆϊοι σσοσὸ {Ππογϑίοσο αἰϑεϊποὶ ἔγτοτα (6 Ὡνφγν, [86 

υἱίϊασοδ ἀπὰ ξαττηδ.--- . 46. ““ ΕἾοπὶ ΕἸΚΤΟΙ νυν βένγαγαβ 81] ἐμαὶ νγαβ 
οη ἴπΠ6 8146 οἵ Αϑῃάοά δηὰ 118 νυ] ] σα 5," 1.6.) 411 (Π6 οἰὉ168, ἴτΟηὶ 

1 Εωαϊά (εβολι. 11. Ρ. 268) δπὰ δΒεγίλοαι ((ὐοπιπιθηίαγυ οα υἄρθ8, 
Ρ. 28 οοπιρατοα τὶν ἡ. 86) τηαϊπίδιη, ὑπαὺ νν, 4ὅ---47 ἃτὸ ον  ἀθη}γ 80 
αἰδδγοηῖ ἤτοτα ἴμ6 τοδὶ οὗ ἐπ6 ἀθβογιρίίοη οἵ {ἢ ἔθη ἀϊβίγιοἱβ δηὰ {πον 
οἰτἴ68 (νυν. 20---62), (Πα ἔΠοΥ τηυβὺ Ὀ6. ἃ ἰδίου Ἰηἰογροϊδιίοη ; δπᾶ ἐμὲ 
{8686 οἰκἶο8 Ὑγ6ΓῸ ποῖ ΟΥ̓ ΏΔΙ]Υ τϑο κόπο 88 Ὀοϊοηρίπρ (ὁ [86 ἰδῃ ἀϊ8- 
ἰὐϊοῖβ οὗ {π6 {τ οὗὁἨ ΔΦυάαι!. Βιὲ {Π18 δϑεουϊΐοη 18 υπίοηϑθϊθ. ΕῸΓ ἴὲ 
'8 θαβεὰ ἀροῦ {{|6 θα κοϑὺ ἀγρυχηθηίβ, (α} ὑπαὶ ποὶ ΟὨ]Υ συγ: θαΐ 

8180 ἌΝ ΆΡΡ Δ΄ πηθηἰϊοηθα ἴῃ οοπηθροίίΐζοη νυ] ἢ {86 ΟἸΕ168, 88 1 1π6 ἔπο 

ΜΟΓΒ τηθϑηΐ (6 βδᾶτηθ ἰδῖηρ ; (δ) (μα. {Π6 παπιρον οὗ {Π6 οἰ 1685 18 βἰαἰοάᾶ 
αὐ [86 οπα οὔ {86 118ὲ οὗἨ 4]ϊ {π6 οὐαν αἰ βίγιοῖβ, ᾿}}}18ὲ ἴῃ 0818 6886 ἱξ ἰ5 
οτηϊ 68 ; δηᾶ, (6) {πδὲ ἴο τοοΐῖζοη (86 ῬἘΣ1811π6 οἰ εἴθ 8. 88 ραγί οὗ {π6 ἰδυ- 
τ οτΎ οὗ δυάδι ἴδ δὲ ναγίδποθ νι [Π6 ἀοβουριϊοη οὗἩ [π6 Ὀουπάαγίοβ 
σίνϑη ἰῃ ν. 11. Βυὶ ἴΠ6 ἰαβέ ἴβ ἱποοττθοῖ, δπά (ἢ 6 βθοοῃπά τηδὺ ὃ6 6χ- 
Ρἰαἰπεα ἔγοπῃι (86 ἔδοῦ ὑμδῖ βδγθ {Π6 οἰ Δ68 ἀγ ποὺ 4]} πηθπίϊοπϑα δἰ ΠΡῚΥ 
ὉΥ παπιθ. [{ 18 ουϊάοπί πὶ [86 ψ]10]6 οὗ [πὸ ΡῈ] 18ὲ1π6 οοαϑὲ θοϊοηροά 
το ἰ8ο ἐγῖθα οἵ 7υάδῇ, ἴΌΓ, 88 ονθη Βογίλοαιι Δοκπον ] οάροβ, ᾽ὲ 18 τθοκοποάᾶ 
ἰπ σἴδΡ. χὶϊ!. 2-- 4 8 ρδτὺ οὗ {πῸ ἰοττιίοτυ, πα ]οἢ (86 [ΒΥΆ6] 1068 ἸΥοΓΘ ἴο᾽ 
σΟμαυ6Υ, ἀπά νυ ]οῖι, δοοογάϊηρ ἴο οὨΔρ. χίϊ!. 6, Ψοβἤ πα νγ88 ἴο ἀἰδϑέγι θαϊθ 
διποηρβί [ῃ6 ἰτῖῦο8. 



3984 ΟΙΤΙΕΒ ΟΕ σΌΑΗ. 

ΕΚγοη ἴο ἔα Μοάϊξοσγσαπθαη ὅθα δηά βουϊηναγάς ἰο Α3ῃ4οά, 
τορσοῦθμον χὰ] {Πποὶγ νὩ]]αρθ8. ὙΠ βοραγαῖθ ρ]Δ 668 ἃΓ6 ποῦ παπιϑά, 
θοοδῦβθ {116 15γα 1168 ἀἸἃ ποῖ ΘΧρο] π6 ΡΠ Ιϑεἶποβ ἔγοπι {18 ποῖσῃ τὸ 
ὈουτΠοοά.--Ὗ. 47. Οη Δελήοα ἀπὰ ΟΘ΄αξα 866 οἢδρ. χὶ. 21 δπὰ 
χ. 41. Οτ 18 δέρεαπι ὁ Ἐσυρὲ νὶὰ. ὁμαρ. χὶϊ!. ὃ ; ἀπά οπ ἰϑηὴὴ 

οἶιαρ. χι!. 28. ἴση 15 ον Δ  ΠΕΪῪ ἀπ ΟΥΓῸΡ οὔ μ6 ρθη ἴον 3 ἼΣ. 

ΤῊ Ἰαίίογ 18 {ἢ 6 τοδαϊηρ οὔ ἔθ Κορί, ἀπά 18 ἰοσαπά ἴπ τποσα 188: 
ΒΥ Τοοὐϊςοο8.} 

γν. 48---60. 7Τ΄ὴο οὐδὲο8 ἐπ ἐδο πιοιμιξαΐπ8, ἀἰν 64 ᾿πίο ἤνο ρστοῦρϑ. 
-ΟΌΥἜ. 48---ὅ1. ΣἾνδί σγοι» οὗ οἰθνθῃ οἱτἶθ8. οπ [868 Βοτι}- γνοβίουῃ 
Ῥοδβιίίοη οὗ Π6 811}185β. Υ. 18. Θλαηιῖν 18 8:1} ἀπ πον ; ἴΠΕΓΘ νγ88 
ΔΏΟΓΠΟΥ ρΡοη {Π6 τηουηΐα!η8 οὗ ΕΗ γαίηι, πὰρ. χ. 1. «᾽αξεῖν νυ 8 
σῖνθ ἊΡ ἴο ἔδ6 ᾿γθϑίβ (οἰ λΡ. χχὶ. 14); δοσογαΐϊηρ ἴο Εἰ μδοδῖιι8 
ΔΠ6 “εγοηιθ (8.ν. “6 1}}67) 10 ννὰ8 1ῃ [Π6ῚΡ ἀδΥ8 ἃ ΝΟΥῪ ἰάγρο Παμη]οΐ 
ἸΏ ΠΔὈΙ6α ὉΥ ΟἸΥἸ50184}5, ὑνγοπίυ Βουηδῃ π1168 ἔτοτα ΕΘ ΠΟΥΌροΟΪ 8 
ἴπ ᾿ηἰουίοσο Παγοπιδα μιχία Μο]αΐμαῃ. Τ]}}8 ἀρτθθβ ρυ ον στο ]] 

ΜΠ ἘΠ6 βἰλααιίοπ οὐ {Ππ ταΐπθ Αγ ( ,91:) οὔ ἴπ6 5βοι}ῖὶ οὗ 

Ἐ..688 πιο ηΐδὶ 8, ἩΒΙΟὮ Ποδίπδοη (1. 194 564.) Βαᾳρροβοα ἰο ὃ6 
ἴ[ῃ0586 οὗὁἨ Φαί. Αϑουϊ ἔνθ Ἐπηρ] 181} τη 68 ἔγοιῃ {1||8 ἴῃ 8 
ΠΟΙ -τνοβίου]γ αἰγθοίίοη δίοοά ψϑοοΐο, ποὺ οδ᾽]οὰ δἠηιμισείζεἢ 

(αἴυ ὗὐδῇ ἃ ἀἰπυπυῦῖνο οὔ χῦ, ὦ δλαιμἀοἢ) 866 Κοδίπϑοη 'ϊ. 196. ὙἘ6 

Οποπιαβί. (8:0. ὅ΄οοΠ0) 8808 : ΠΙσυπ Υ δαΐθιη ἀβαπ6 Ποάϊ6 ν] συ ]]} 
ἄπο, Ραυρθηθυ5 Α6]18πὶ ἀ6 1] ΘΌΓΠΘΤΟΡΟΙΪ, ἴῃ ΠΟΠΟ Π}}Π1ατῖο νδο 
Ρα]Ιοαθ, απ ἰη τηοηΐθ 4}06Γ 'π σαιηρο 58, 4αἱ ϑοσλοίξ (.7Πιιϑοὔζιιδ 
Σοκχώ, παποπραῖατ, ΤῊ Ϊ5 βίαιθπιθηΐ ΔΒ ΘΓ8. ΥΘΙΓῪ νγ06}} ἴο {Π6 
ϑόοολο οὗ {π6 ρμ]αῖπ (ν. 85), Ὀπὲ ποὶ αἱ 4]1 ἴο {πὶ οὗ {π6 πιουη- 
[41}8.---Ἶ, 49, Παππαΐ ἰδ ἀπκπονη. Τῆς 1 ΧΑΧ. δηὰ ϑυγίαο τοδὰ 

’ ρ Φ . .Φ 

Ῥεννά, 125; 1ῃ6 ΟΥΕΓ νϑυβίοπβ μᾶνγθ {Π6 βᾶπιθ τά! πρ' 85 1ῃ6 

Δ ΤῸ 18 νΘΥΥ͂ ΓΟ ΚΑ ὈΪΘ ἐμαὶ Οδίἢ δηᾶὰ Α 8] Καίοη ἃγθ οτη θα ἤθγο. 
Εὸν {ΠΟΥ γα ἴο 6 Τϑοϊκοπϑα 848 ραᾶτὶ οὗ Οβπϑδῃ ἃ5 τῇ οἷ 88 {Π6 οἶον 
οἴ{168 οἵ {π6 ῬΒΠ]Π1501π68, ἀπα ἡγοῦΓα 8180 ρου ογηθά ὈΥ ῥγΐηο65 οὗἁ (ῃεῖτ οσπ 
(εἶα Ρ. χὶ τ, 8), 8Βο (Πδὺ πὸ Ὅδῃποί βρροβθ ἱπθῖῃ ἰο ἤανθ θδθη ἱποϊιιοά 
ἴῃ [86 γα οὗ {Π6 (ῃγεθ οἶμον οἱτ165 παπιθρὰ. Βαϊ {π6 ᾿ῃέδβγθποβ, ἀγᾶννῃ 

ἔτοπι [86 οπιΐββίοη Ὁ δίιαλεῖνι (Καὶ, {Ππίοτϑ, ρ. 98, οὗ, Ρ. 87 δπὰ 95) 
δηα οἴ ογθ, {μαὺ {π6 (ἤγοο οἱ168 παπιθα ἍΘΥΘ δοίαδ! ἢν 'π [Π6 ρΡοββϑββίοῃ 
οΥὗἩἨ {π6 ΒγΆ 168. δἱ 1Π6 {ἰπ|6ὸ, ἤθη (86 80-68}164 ΕἸΟΔτα ἀοσυτηθηίβ 
ὙΟΓΟ ἄγαν πη ΠΡ, δηά {πα {Π6 ὕνγο ποὶ τηθηϊοηθα πιο γ6 801}} Π6] ἃ ὮὉγ [86 
ῬΒε βυπο8, γιὸ Π84 θθθὴ ἀγίνοη ὑδοῖς, 16 ἃ Ἀν ροίοβὶβ ἀθβι αΐα οὗ 4] 
λιϊϑίοτγισαὶ ανιάθποθ. ὅ6ε [Π6 ποίϑ ἴῃ οὔδρ. ΧΙ], 8. 
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Μαβογοιὶς ἰθχί.---Οὐ Αἰ ἰγγαέδ- ϑαηπα --ς 7)εδῖν 866 οἤδρ. χ. 88.--- 
Υ. 50. «παὸ ἰ5 56}}} βίαπάϊηρ οὐ 1Π6 πουῦμ-ονγθδὺ οὐὨ ὅόοβο ; οἵ. 
οἰδΡ. ΧΙ. 21. ππθῦν οὐ ΠΝ (ΟΠ ρ. χχὶ. 14) Ῥδλίοπιοα 

88 8. 56] ὈΘΠΓΪΥ αϑϑῖσῃοά ἰο 186 ΡΓΙοβίβ (εαρ. χχὶ. 14; 1 Οἢν. 
νἱ. 42). 11 βἰοοά οῃ {{π|θ ϑδβὲ οἵ βόἊςμο δπὰ Απδῦ ; ἂπά ἰβ αὖ ρσϑ- 
Βοηΐ 8 ἱῃῃαρι δα ν]Π]ᾶρο, ο8116ἃ ϑόηιωα ( ξ52.4}}) ψ 11} ΓΘΙΊΔΙἢ8 

οὗὨ ννα}}]8 πὰ δὴ δηοϊθηΐ οδϑί]ο, οἷ, ᾿ἰοδίπδβοη 'ὶ. 195 δπὰ 111. 626 
8664.---α΄πίπι τηυδὺ ἴᾶνα βίοοα οἶοδα ἴο Εἰβμίθιηοα. Ασοοογάϊησ ἴο 
Εἰιδβοῦϊιδ (8.ν. ᾿Ανσήμ) ἀπὰ «7εγοπιθ (8.0. Απΐπι), [886 ρασβθ νγα8 

ΘΏ ΓΟΙΥ ἐπ ΒΔὈϊ 64 ὉῪῚ ΟΠ βία ῃ8, δπὰ βίοοά πρὰρ ἴο ἀπδθ8, ἃ 
Ἰαῦρθ υἱ]αρθ ἢ ἴΠ|0 δαϑὲ οὗ 1ΐ, ̓ μῃδθ164 Ὀγ “6 νν8, πἰπθ Βοπιδῃ 
Τα 165 ἴο {π6 βοαίἢ οὗ Ἡδργοη (886 αἶδο 8.ιν. ᾿ἀνάμ, Α14}).---Υ. 51. 
ΤΟ Πγθ6 οἰ65 οὗὨ {18 νϑῦϑα 86 ὑηκηονη. Οη (Τοδἧθδη, 866 
ὁΠᾶρ. χ. 41. Ποΐουη 8 αἴουναγὰβ ἀρργοργιδίθα ἴο ἐῃθ ργίοβδίβ 
(εδᾶρ. χχὶ. 18). Οἰος 18 τἸηθῃθ!οπθα ἀραΐῃ ἴῃ 2 ϑὅϑιω. χυ. 12 ἃ8 
[6 ΒΙγιΠ-ρίδοο οὗ ΑΒΙΠΟρΡΠἢοΪ. 

Υ͂. 52---54. δεοοπα σγοιρ οὗ Ὠϊηθ οἱΠ168 οἡ {Π|6 ποτίῃ οὗ {116 
ἰογοροίηῃνσ ἴῃ 106 σΟᾺΠΙΓΥ τουπα ΗἩθῦτοπ. 716 δεοοιιηὶ ρσίνθῃ ἰη 
1Π6 Οποπιαβέ. (8.ν. ΕἸΤΘΌ) Δρρ 168 νγ68}} ἴο Αἰ γαῦ : οβὲ Βοάϊθαῃθ 
ψῚ]]α ἴῃ ΠΑγοπλᾶ, ἴ.6.,) δὰ Αὐδίγαμ, ᾳαδα οἱ γοηιίλέλα παποῦρα- 
ἴὰγ. ΟΖουπιαΐι 88 ἴῃ [6 {ἰπ|6ὸ οὗἩ ἰμιδϑοδῖι8, κώμη μεγίστη ἐν τῷ 
Δαρώμᾳ, Ὀοϊοηρίηρ ἴο [Π6 ἰθΥΓΙΟΥΎ οὗ ΕἸΘυ ΒΘΓΟΡΟΙ 8, βανθηίθθη 
Ἐοπιϑη τιῖ}65 ἔγοιῃ ὑπαὶ οἵγ. Μϑδην Μϑ5. τοδα ἤπια, νυ μοὶ 15 

οαἶβο {{Π1π τοδαϊηρσ οὔτε ΤΙ Χ., ϑυνίας, ἀλὰ Ῥμίσαίε. «οἱ ΑἸ Κ1 8 
ἸΩΟΠΟΥ ΔΒ ὈΟΓΏ ἴῃ ἔμπα, 2 ϊηρβ χα. 86. Τῇ τηϊ8 Βυπιᾶ 
ν 885 [6 88Π16 ἃ8 ΑΥ̓ΆΠΠΔ πιθπΕ]η66α ἴῃ “ υὐρ. ΙΧ. 41, ἴδ ἀο068 ποῖ 
511} ἘΠ6 ῥγθβθηΐ ραβδβᾶρθ, [Ὁ Αὐυτηᾶ ν᾽ 88 ΠΘΑΓ ἰο Θἰσῃθηι. Ζδλαη 
18. ποΐ σῃ θη! οη6α ἀρδίη.---Ὗ. 68. “ζαπίπι 18 4150 ἀπ κηονη. Βοίδ- 

Ταρριιαΐ 18 πον ἃ νἹ Προ 1 εμλ ( ε5Ὁ) οη ἴδ6 νοϑὲ οἵ Ηϑρσοῃ ; 

οὗ, οὔαρ. χὶϊ. 17.---. .ΔΕρλοξαῖ ἀροι 1Π6 τιουμίδίηβ, ἴ ἄρτθθ ψἱ ἢ υ. 
Παιμπιον (Ῥα]. Ρ. 170) ἴῃ τορδγαϊηρ 858 Ἰάθῃ!ο8] νν1}} [ῃ6 ΔΡΒοὶκ 
ΠΘΑΓ ἰο Βοιββηθιμθβῇ, τηθη]οηθα 1π ΟἾΔΡ. ΣΙ! 18, 88 1 8αϊὰ ἴῃ 
ἸΩΥ͂ ΠΟΙ ΠΙΘΗΪΔΓΥ ΟὨ [86 ὈΟΟΚΒ οἵ Κίηρε, Ρ. 287. Βαξλ {18 νγᾶϑ 
ποῖ δβἰζαδίθα ἀρΡο᾿ {π6 τηουμἴδϊη8, Ὀαΐ 1π τὴ ΠΥ τορίομ, τυ] οἢ 
ΝΒ ΤΟΟΚΟΙΘα 88 ρατΐ οὗ [86 ρἰαίη, Δηα ᾿Πογοῖοσθ σαπηοῖ ἤᾶνθ Ὀθθῃ 
1Π6 βδῖηὴθ 88 6 Αρβϑκδὴῇ οὗ ἴπ6 ἰθχῖ. Το ἰαϊίου. πηυδὲ Ὁ 
ΒΟΌΡΗς πον ἰο Ηθῦτοη, ργοῦδὈ]ν Ὀούννθοῃ Ηθῦτου ἂδπὰ Το. 
--Υ. 54. Ηῆιινιίαλ ἰδ ποῦ Κπονη, οὗ, οἰαπα ῬΑ]. Ρ. 728.--- Οἱ 

20 " 
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Κὶἰγγαιλ- Ανδα, 1.6, Ηδνοη, 866 οἤδρΡ. χ. 9.--- Ζίον 18 α͵βο υη- 

Κποόνη ; [Π6 ἀΘβουρίοη σίνθη ἴῃ ἴἢ6 Οποηιαϑέ. (8.Υ. ὅ10Υ) : νι} 
Ἰπῖον Αο]ατα οἱ ΕἸ. ΠΘΡορο πὶ ἴῃ ὑῖρα 6 πα, γνπῖο] Τοδθη- 
πιῶ δ᾽ γοργὰ 8 ἃ8 ΔρρἢΠΟΔ0]6 ἴο 1818 Ρ]4ς6, 18. ποΐ 80, ἔου {Π|8 ΖἼΟΥ 
νγ88 5 [πδῦϑα ΠροΤ [Π6 τηουηΐδῖΠ8 πρᾶν (0 Πθῦτγοη. 

γν. 58---δή. Τλὶγά φγοιρ οἵ ἴθ οἰδ168, ου ἴπ6 δαϑὶ οἵ {π6 ἔπο 
Ῥγδοθάϊηρ, στοῦρ8, ἰονναγὰβ {Π|ὸ ἀοβεσί, Υ. δδ. Μαοπ, ΜὮΘΓΘ 
ΝΑ Ρ4] ἀννοῖὲ (1 ὅδηι. χχν. 2), βίοοά ὑροῃ [86 Ῥογήοσς οὗ {Π6 
ἀοβοτὶ οὗ Ψπἀ δ}, ν᾿ ῖοἢ 18 ΤΠ γθ οα]] δὰ 1πῸ6 ἀδβοσὶ οἵ Μδοη (] 

Θδῃ). ΧΧὶὶ, 28); δοσογαϊηρ ἴο {Π6 Οποπιαδέ.) ΠΟΠ ΓΆ 8018 ΟΥ̓ ΠῚ 

Τραγοῖπαθ. ἴδ 18 ποῦν οδ] θα “7αζΐνι (ῷ » πο)» 8 γ]ὰρ Ὀροὴ 8 

οοπῖσαὶ ἢ1]}1, τὴ τυΐη8 οὗ ἃ οδβϑι]6 δηὰ οὗ οἰδίοσῃῃβι ΒΕὙΟΠὶ 

1818 ϑροῖ Ποδίπδονι (11. 198 864.) σου]ὰ 866 πΐπθ ὑἰδοθθ ἴῃ ἴθ 
τηουηΐδῖηβ οὗ «“πᾶάδῃ. [0 8 δροὰΐ πὶπε Βοπίϑη τ}}68 ἔγοιι 
Ἡδῦτου οὐ {π6 5.5.8. Οπ {π6 που οὗ Μδοῃ βἰοοὰ (αρηιεὶῖ, 

ΠΟΥ͂ οΑ]]6α Κμγην (. ἃς .. 55} ΠΟΓΟ ἐΠ6 ΓΘ 4ΓῸ 8{}}} [86 ΤῸΪΠ5 οὗ 

στο 68 ἀπά οΟἵπον δα ῇοοβ, ἱοροῦθον 1 8. ο45116 δῃηὰ ἃ οἰβίοσῃ 
οννῃ ἴῃ ἴἢ6 τοςξκ, δρουῦ βαυθὴ Ἐοιηδη τη1165 ἔγσοῃ ἨθΌτοη ὁπ 

1Π6 βοιῖὶι; (οἴ Ποδίλιϑοπ ᾿ϊ. 190 844.)---Ζίρλ, νοὶ βιοοά ἴῃ 
[Π6 ἀοβοσί οὗ {Π1|Ὸ βᾶπι6 ΠδπΊ6, 81:.ἃ ἡ Π γα [αν ἃ ἴοοῖ τοίαρσα ἔν ]ς8 
π θη Πα 6 ἤγοιῃη ὅδα] (1 ὅ8πι. χχὶ. 14 8η4., Χχν. 2 564.), ΠΔΥ͂ 

511} 06. 8065 ἴῃ σαΐῃ8 οα 186 1}}} Ζὺῥ (ς ἃν ), δδουΐ νϑ πιῖ168 

ἴτοπχλ Ἡδθῦγουῃ οὐ ἴπθ βουϊινγοβί, οἷ, ἐἰοδίπϑοτι 11. 19] 866.--- 
«7ωϊαῖι, ᾿Ἰο γὰ8 σίνθη ἊΡ ἴο ἴπ6 [ωϑν]ῖθ8 (ομᾶρ. χχὶ. 10), 
γγ88 Β66Π ὈΥ ἐϊούιδοη (11. 191) ἴῃ) {π6 ἀϊϑίαποβ, βίδπάϊηρ ἔνε 
Ἐοπηδη τη 1]68 ἰὸ {1Π| βουίῃ οὗ Ηδῦτγοῃ.- . 56. ΤΏ βιξιδίϊομ 
οὗ 116 ἴὔγθθ οἰδίθθ παπιθὰ ἴῃ (18 γϑύδο 88 ποί ὕθθῇ δ86θῦ- 
ταὶ πο. ΟΝ Ρ )ίχνοοῖ 18 ποῖ ἴΠ6 88πι8 ρίδοθ ἃ8 ἔΠ6 «6ΖΓ66] ἴῃ 

{π6 ργἱαὶπ οὗ ̓ Εβαγαθίοπι (εΒαρ. χνὶ!. 16). [Ὁ 18. ΟὨΪΥ πιοπιϊοηρα 
π 96 ΟΥΠΟΙ ρΐδοθ, νἱΖ.,) 1 ὅδι. χχυ. 48.---“ώοξάσφαπι δὰ Ζαποαῖ 
ΔΓΘ ποΐ πϑπιθαᾶ Ἀροϊ ΠΕ Ὗ, δ1. Καὶπ ῖ6 ἁΏΚπονῃ. Οἰἰδεαΐ ροη 
(16 πιοαπίαίηβ οὗἩ Φαΐδῃ 18 ἰἀοπεϊβεα Ὀγ Ποδίπδοη (ἴ. 8971 ἀπὰ 

848) ἢ 1Π6 νἱ]αρο οὗ ὑδῥαΐ, (4...) ψ] ον βίαπάβ ἀροη 

ΔῊ ἰδβοϊαίθὰ }}} τἴπθ ἴθ πηϊάϑι οἵ προ ὙΥδαν οἱ Μυϑυῦ οὐ ἐδπ6 
ΒΟΌ ΠΟΘΙ 5146, ἀηἀ ὩΘΑΙ ἴο 1Π6 πιουπίβι 8, ἃπὰ 18 ργΟῦΌΔΌΪΥ {16 
Οδραΐμα τηθη!οηοϑᾶ Ὀγ ᾿μδϑοδίμ8 δηὰ ὡδγοπιο (8.ν. ΟἀΡαδί ἢ) 88 
ἔσποῖνο Εοιλδη τη ]68 ἀϊδίδηϊ το ΕΘ ΠΘΣΟρΟ 8. Βα 118 νγᾶ8 
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ἴοο ἔαγ ἔτοπῃ Οὐδγτοὶ, Μδοῃ, Ζίρἢ,, δηὰ «πἰ4}), ἴο ὃ6 ᾿ϊηκοὰ ψ 1 ἢ 
{ποτὰ ἴῃ ΟὯ6 στοὰρ. [Ὁ 18 ἔσθ [δαὶ {Π6 βιξαδίοη οὗ [Π6 οἵποῦ 
οἷ168 οὗ [Π15 σΓοΟῸΡ 18 ἢοΐ 80 ΠΟ] ΘΕ ΠΟΤ ΓῸΓ 8 ἴο Ὀθ 40]6 ἴο 
ἀθίθυ πη η6 ΔΟσΌΓΑΙΘΙΥ ἰὸν ν]Ἂ6 ἃ οἶτοϊθ ἔΠ6Ὺ οιαυγασοα; δαϊΐ 
β'ὶποθ Ἠδαϊμαὶ, ΒοίμζΖαγ, δὰ (ἀθάον (ν. 58), ψβῖοὴ τ σο τ ἢ 
ὨΘΆΓΟΙ ὕδδι 1Π18 ἴο {Π6 ν᾽ ]αρα οὗ 6 04}}, ἀγα οἰαββεὰ ἱορθίμοῦ ἴῃ 
ἃ ΒΟραγαῖθ ὕγοΌρ, γγχ6 ἃΓῸ ποῖ δ ἸΟῪ ἴο οχίθπα {πὸ 1ἰη118 οὗ 
[Π6 ἔουπηοῦ Ο͵Θ 80 ἰδ ἰονναγ8 {π6 πογί -τνϑϑῖ, ἃ8 ἴο θη ΌΓΒΟΘ 

αἸθοδῆ, βαρροδβίησ, (μαΐ 18, (ῃαὶ (Ἰοδἢ 18 [ἢ δ8Π|6 845 60 δῇ. 
ΤΠ6 ααοβίοπ, ὨΟΥΘΥΘΙ, Τ]ΔΥ ΟΟΓΑΙΠΙΥ 06 αϑκθὰ ἡ] θῖ ον [6 
ΥΠΠ]ασθ οἵ Φοθαἢ ἀοθ8 γϑα] ν ΓΟρΡγ δθηΐ ΔΠΥῪ δποϊθηΐ ρΐδοθ, ΤῸ 
οϑίπβοη β8γ8 ποιῃίηρ αρουΐ τὰΪϊη8 ἔμογο. Τἢ6 5, τι] ΑΓ Υ οὗ [86 
ΠΆΠῚΘ ΡΓΟΥ6Β ποίδίηρ ἴῃ [6 ο486 οὗ Οστόεαλ ({.6., λϊ{), ϑ' ποθ 10 15 ἃ 
ΠδΙΩΘ 80 ᾿Πκογ ἴο Βᾶνθ Ὀθθῃὴ ὑἵνθη [0 ἸὩΔΥ ρΐδοοβ. [ἴῃ ἔδλοϊ 
{π6 ΓΘ ισθῦγ6 ὕνγο ρ]8 668 οὗ παῦῷ πᾶιηθ ἰῃ {ἰ|ὸ ἰγῖρο οὗ Βοπ)δμλϊη 
(οἰ αρ. χνἹ!. 24 δῃὰ 28); δ᾽ μϑοδτι8 δηὰ “όγοπιο (8.ν. (ΔὈΔΙ ΟΠ) 
ΓΘΟΚΟΙ ὉΡ βθνθη ρΐδοθβ οα]οα (χαῦο, (λαῦδα, ἀπὰ (ἀδραῖπα; δηὰ 
οδίπϑβοη ᾿ἰταβοὶ (111. 151) ἰουμὰ ἃ ν]] Πᾶσα παπιθὰ « Θραῇ οα {6 
ποιῇ οὗἁἨ δ΄ῖοιιθαι (Νἀῦυ] 8). 7 πιπαῖ ἀρομ ἴπ6 τηουπίδὶηβ [8 
ποῦ ΘΒ ἸΟηΘα ΔΎ ΒΘΓΘ 6186; οαγίδ! ΠΥ ποῖ ἴῃ (ἀθη. χχχνὶὶ. 
12 --14, 8 υ. ἰαμπιον ϑαρροβο8 (Ῥα]. ρ. 221); [ὁ (ἢ18 ΤΙθπδῇ 
"8 ἴῃ {Π6 ἰοΥ ρστουπα πθὰῦ ἴο Αἀυ]]δπὶ (οὗ, νν. 10 δπὰ 88), 
τιουρἢ 1 18 Ιἀϑη 6 τ [86 ΤΙπληΔὴ οὗ [Π6 ἰοχὺ Ὁγ Ζἰμϑοδίϊιω, 
7όγοπιθ (8.0. ΤΠδιῦπΑ4), ἤἰοίαπαά (ρ. 1042), Ποδεπηνιϊζον' (ΑἸΚΏΚ, 
1. 2 ». 880), Τμοἢ (οη (ἀθπ6815 χχχυῖ!. 12), Ῥέπον (ΕΥ̓. 1... 111) 
δηα οἴ ΟΓΒ. 

Υν. δὅ8 δῃὰ ὅ9. δοιωνιἦ σγοιρ οὗ 81Χχ οἱ.168, οὐ 186 ποι] οὗ 
Ἡρῦγου. «“αϊλιι, ἀσοοτάϊηρς ἴο ψόγοπιθ (8.0. Ἐ]]), ἃ ὙἹ]Π]ᾶρθ 
“41. ΑἸυ]α Ἰαχία ΟἸθῦσοθ. Τὴ συΐηβ οὗ δὴ δποϊθηΐ (ον, 

οΔ]]6ἀ Ὀγ {π6 Ατγαὺῦβ αϊλεϊ ( .--,..«ὁ...) ΜΘΓΘ 566 ΟΥ ἰοδίπδοπ 

δῦουΐ ἴοθυγ πλῖ 68 ἔγοα ἨθΌσοπ οἡ ἐπ ποῖ. ΤΠ «ὁ »ν8 5.1} 
γϑηθγαῦθ ἔδογο [Π6 Βορ οἢγο οὗ 186 ῥσόορῇοῖ “9188, ΟΥ, 88 ΟΠ ΥΒ 
580;) οἵ 1Π6 ργορῇῃοὶ Ναίμδῃ.--- Βοίλσιν νγχὰβ ἰουῆθα Ὀγ ΒοΠοθοδπὶ 
(2 ΟἿιν. χὶ. 7), δῃὰ 18 ἔγθα θ ΠΟΥ Πθ ΠΟ ΠΘα 88 ἃ [ὈΓΙΓ688 ἴῃ [6 
{{π|6 οὗ [Π6 Μδοοδῦθθϑβ, (οἴ, ᾿ἰοίαπα 0. 688 86ᾳ., δῃὰ υ. ᾿ἰανιηιον 
Ρα]. ρ. 119 564.)ὴ. δ ιϑοδῖιιδ ἀπ όγοπιο (8.0. ΒΓ Π5.7) βὰν [ἢ 1 
γγ 88 ΠΥΘΩΥ (}) Βοιηδη πι|}}68 τόθ Α6114 οῃ {8 τοδά ἰο ἩθΌτοη, 
δηά {παῖ 10 νγα8 ἵποσο ἴμαι ῬΈΙΠΡ ὈαρεΖοι 186 ων; ̓  Θάθοῃ 
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Οδπάδοθ ἴῃ πὸ νυδίϑν νυ ἰοἢ ἤονγβ ἴγοιῃ ἃ ἰουηίδίη αἵ {π6 ἴοοί οὗ 
1π6 τηουπίαϊη (Αοἴβ νι]. 26) ; οὗ, 130 υ. ϑολυδονὲ 6156 'ἴπ8 Μογ- 
σοηϊδπα 1. Ρ. 488. Βιυΐ τῃ6 δυπυςὶ, Ψ]ιο νγὰβ {γανθ]ησ ἴο 
(ζᾶ, σδῃποῖ Βᾶνα ραββθά ὈΥ (18 ο Ζαγ, ποῦν ΒΑ πα ϊηρ 41] 
[δὶ ᾿ἰρίαπά (Ρ. 659) [88 8614 ἴῃ ἀσίδβμςθ οἵ {1186 ἰγδάϊποη (εἶ. 
Ποδϑίπδοη ἱ. 320 ποῖθ). ΤῬὍΤδδὲ Ἰαεροπά, σψίο ἢ δἰοσνναγ 8 8880- 
οἰαίοα {}}}8 Ἔνϑηῦ Ὑ] Ὁ Δηοίθοῦ ρΐδοα (οἷ υ. αμπιον Ῥα]. Ρ. 180 
ποΐθ), ὑΩΌΡΑΌΪΥ ἀγοβα του οὐν Βοι]Ζαγ Ὀοϊηρ οοπίοαπαρα οἰ ΠΟ 
ΜΙ {116 411 ν}]α Βοίμδαγ, πιθηξοπθα ἴῃ {ΠπΠ6 Οποπιαδέ. (].6.), 
πη {ἰτἰῦὰ «88, τὰ1}]186 ραββι Όιι8 αἰδίδῃβ δῷ ΕΣἸΘΌ ΠΘΓΟΡΟΪ,, Οὗ 
6586 ἢ τὴ6 ΒοίῃΖιν οὗ ἔἰ6 σγβδάθσβ, ἤρὰς ἴπ6 ἰουηπίδὶ) οὗ 

δὲ ῬΡΗΠΡ, ᾿ὼ 1Π6 Υδαγ 6] δύήοετα (Κοδίπδοη 1. 14). ὍἈ6 
ΒοιΖαν οὐ {πὸ ἰοχί νν88 βι[υδἰθα οἡ {μ6 ποτ οὗ ΗἩΌτσοη, αἱ {Ππ6 

ἀϊδίδῃοβ οὗ ἔνθ χη1168, οσο ἠοδίπδοη (1. 820) βαὺν δοΐὴθ ΤῸ Π8Β 

ΓΟΒΘΙΩΘΠ Πρ ἴμοβθ οὗ ἂῃ δποϊθηΐ ἴον ΟΥ̓ 6ὦ-7ιγισοὶ (..,..})» 

ἈΠᾺ αἀἰδοονεγθά ἃ ϑργϊηρ. Εἰ6 οομῃ]θοϊυγοα {πᾶ {18 γγὰ8 ΟἿΓ 
ΒουθΖαγ ; ἃ σομπ)θοίαγο νυ] Ῥοίοοίξ αἰ υ ΤΆγ 8. σοι βγπγθα, ἃ8 
ἢ18 Αὐτὰ σαϊάς ς4116ἃ Ὀγ [πὲ παῦ)θ {π6 συ η8 οὗ {116 ον οὺ Ὥθατ 
ἴο Ὀίγνοϊι ; 866 Ηδ]]. Α. ἴω. Ζ. δυπὶ 1848, Να. 111 ρ. 279.-- 
Οὐ Ο'φάον, ον ςΑ]| 164 «Φ6άυγ, 866 ν. 86.--. δ9. ΤῊΘ {Π|Γ60 
Ὀἷδςοβ, ααγαίλ, ει) ποίδ, αὐὰ ἈἸἰοζοτ, ἀτὸ ἢοῦ τηθηξοηδά 
ἃρϑῖπ, δΔηἀ {Π|61}} Ῥοβι το 18 ποὺ Κποόνῃ.---Οἡ ἃ Βοιβαμηαί ἴῃ τῃὁ 
ἐτἴδο οἵ Ναρ ῖ}}}, 866 σμαρ. χὶχ. 88.1 

1 Βοίψϑϑ νυν. 59 δπὰ 60 (86 ΣΧ Χ., ἴα ἐθα Οοἄ. ΑἸοχαπάγί πα διὰ 
γαϊοδηυβ, ᾿πβογί δηοίΠ  ᾽ στοῦρ οὗὨ οἰθνϑῃ οἱ 68, νἱΖ., Θεκὼ καὶ Ἑφραθά, 
ἅντη ἐστὶ Βαιθλεέμ. καὶ Φαγὼρ καὶ ᾿Αιτάν (Α]6Χ. ᾿Αἰτάμ, ὕεγοπιε ΑΔΕΒ δ.) 
κἀὶ Κουλὸν καὶ Τατάμ (ΑΪ6χ. Ταταμί, ὕεγοπι Ταϊη1) καὶ Θωβὴς (ΑἸοΧ. 
Σωρής) καὶ Καρὶμ καὶ Ταλὲμ καὶ Θεθὴρ (ΑἸεχ. Γαλλὶμ καὶ Βαιθήρ, “εγοηιϊα 
(ΑἸ πὰ οἱ Βδθί μοῦ) καὶ Μανοχὼ, πόλεις ἔνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. ΤῊ ΪΒ 
αἴδυϑο 15 (88 ποιϊεοά Ὀγ ϑέγοηις ἷπ ᾿ΐ8 ΘΟΙΩΠΙΘΩΙΔΤΎ Οἢ ΜΊΟΔὮ νυ, 1 : 
αυοά πος ἴῃ ΗθφὈγαϊοο πος δρυὰ αἰΐαπι ᾿ηνθηἑ αν ᾿ηἰογργεΐθῃ ; οἱ βῖνϑ 
ἀ6 νου θαβ ᾿Συγὶβ ογαϑυϊη 81} τη] ἰα « αὐἀὐδοογυπι, πα «9068ὺ8 ΟἸγιϑίυβ 
ἀ6 ἀἰδὰ Ψυάα οτίι8θ νἱάθγοίασ, βἰνο α ζΧ Χ. δαάϊίαπι, πραυδῆυδπι 
Ἰαχυϊάο οοριιοδβοθιιΐθθ οογίαιη ααϊὰ πονΐηθβ, Βυΐ ΟἸσγίσιιδ 88 νϑΎῪ 
ῬΓΟΡΘΓΙΥ τ ρ] 4 ἰο 1π6 ὅτϑι οὗ {Π|686 οοπ͵θοίαγοβ : “1 ἀο ποί 866 ψιῇῃαῖ 
Ἱπαυοθιηθηΐ [ἢ18 οδῃ ἤδνο οἤδετοα ἴο [86 «906νὙὙ78, ἴο τπιᾶκθ (86 ΘγαϑΌγα, 
βεοίηρ ἰμαὶ ΒοΙΒΙ ἔθ 18 Βροΐίκθη οὗἉ οὔἵδῃ δπουρὰ ἱη {86 ΟἹ Τοβίδιπθης 
88 [αν α᾿ 8 παίῖνο οἱἵυ :" δπὰ ἢ8 δρίθθβθ 1} Ζ.. Οαροϊίια (οτὶϊ. 8. 110. 
ἷν. ὁ. ὅ. ὃ 8) ἰῃ 786 Βαρροβιίίου ἰμαῦ [ῃ6 Ὑ8016 βθοίΐοη οὐ βιμδ!]}γ βίοοά 
ἴῃ {πὸ Ηοῦγον ἰοχί, ὑὰὺ νγᾶ8 οτηϊἰοἀ (ΠὨΓΟῸΡ δῃ ὀστοῦ οὗἩ [86 σΟρΥ  βί8, 
οαυβοά ὈΥ (Π6 ὁμοιοτέλεντον ἸΤΥΓ, Βιιαίον (Δπίον. Ρ. 691) οδ)θοίβ 
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ΟΥ͂, 00, Δ σνοὰν οὗ ὕνο οἰτ168 οῃ {88 νγοϑὲ οὗ Ψ6συβα]οπ απ 
{Π6 πογίθογῃ Ὀογάθυ οὔδ6 ἰσρο οἴ υἀΔῆ.---Οἡ ΜΒααία, ἱ.6.  ἰν)αιλ- 
«7οαγῖπι, 8860 Υ. 9. ἃπὰ οἶδρ. ἴχ. 17.---Ἴ  Παδδαλ ἰδ ἀπζποννη. 

ἴο {|18, δηᾶ Βυ 501 πί68 (16 {ΠΟΥ ὑμδὲ 86 πδπι68 οὗ [6 οἱἐΐ68 νγθσϑ 
οΟἸ]ροιοα ἑορϑίμον, οἴμοῦ Ὁγ {86 ατθοκ ἰγδηϑ]δίου οὐ ἃ ἰδίϑν γϑδᾶδν οὗ 
ἐμαὶ νοσϑίομ, ἴγοπι ναγίουβ ραγίβ οὔ 86 ΟἹ] Τοβίδιηθηΐ, δηὰ πυὶ θη ἴῃ 

, Ἐ86 τηλγρίη, δπὰ (δαὶ αἴτουνναγὰϑ [ΠΟῪ ογορὺ ἱπίο ἴμ6 ἰθχί. (866 αἷ8ο 
Ἐγεῖϑεν ἀι. νοχ. Ρ. 888 328.) ΤὨϊ8 (ΠΘΟΥΥ τ βῖο ἢ  οϑοηηιιετ' ᾿το- 
ΠΟΌΏ668 58 1880 ΟΥὙΎ, 18 ὙΔΥΤΩΪΥ Ορροβοὰ ὃν αι, ὙΥἾΟ 88 Υ 5: “δῇἴδοσγ 
ΒΠ ΟΡ 80 ΤΠΔΩΥ͂ Β᾽ ΠῚ] ΔΓ Δ ΑἸ ΠΟ 8, ΒοΙΩ6 ᾿ΑΥΡῸΓ δηἃ ΟἾΠΟΓ 81}8}}6γ, πιδ8 
ὃν {86 2. ΧΑ͂., νοὶ νΟΣῪ ταποῖ ῥγοΐου ἴο ργοηοῦποθ {18 ΡΆ88ΔρΡῸ 8 οἶδιδθ 
ΔΙ᾿ ΓΑΓΙΥ ἱπβογίοα Υ (Π686 ὑγαηβίαίοτβ." Βαῖ [{0|6 88 1 δῖῃ ἱπο] πὰ, 
τὴ ἘΠ6 Ὁποτγὶ {16 8] σμδταοίοσ οὔ [86 ΔΙΊ χδπάγίπθ νυ ϑγβίοη 80 πητηϊβίαο- 
ΔΌΪΥ δρραγοηὶ, ἰο ρῖνϑ ὃ (86 ργϑίδγθησθ οὐϑῦ ἴῃ Μαβογοίϊο ἰθχί, γοί ἴὲ 
ἴηυθὺ 6 δατηϊίοα (μα [ὉΓ τηοϑὲ οὐ {86 οὐδοῦ ἀθραγίαγοθ ἔγοπιὶ {Π 6 
ἩφΡγονν, [86 ΓΕΆΒΟῺΒ ΔΓΘ ΘΔΒῚΥ ἀοίοοιοα, δηὰ ἐμὲ 411 (6 νϑγιδίϊοπβ ἴῃ 
(86 ροορταρίςδὶ ἀθϑογ ρίζοηβ οὔ 186 Βοοῖκς Ὀδίογθ 8 τηδὺ ὃθ τεἀυσαὰ ἴο 
βὶπρ]Θ ΠΑΠ168 ἰηβογίθα ἤοτα δῃὰ ἔβοσο, ἰθανίηρ, δόνονοῦ, 86 ΠΌΤ ΟΓ 
Εἴνθη ἴῃ {80 Ηθῦγον ἰοχὲ ὑποβδηροα (οἷ, ζ0Υ ΘΧΔΙρΪο τγν, 88, 88, 
44, 62 οαϊι, Βτοὶεἰπρ.), ἀπά ἴο οογγυρίϊοηβ οὐ ἱπα!νι 8] πδπιθΒ. [}ἢ 
ΒΟ ο8568, ΒΟΊΤΘΥΟΙ, 88 8 τῦΐοθ, ἐμ ἔνο Ἰοδάϊηρ' Οοαΐοοβ ΑἸ ΗΘΥ ἔγοτη ΘΟ 
οἶον; δῃᾷ ἰΐξ νου] Ὀ6 νοῦν ἀπ ῆου} ἰο πα δὴ ἰπϑίδποο οὗ ἱηἰογροϊαἰϊοη 
δῖ 411 τοβθι ὉΠ πρ' {818 ΟΠ6, ἴῸΓ γν ΒΙΟἢ πῸ ἱππαρῖη 0] γθᾶβθοπ οδῃ δ6 δυ6- 
δεϑίθα. ΒΒεβίαάβ, διωαυίου δ οοπ͵]θοίαγο βθοτηβ δ᾽ ορ ΒΓ ἀπίθηβθιο ; 
θδοδαβα ΒοΔτΟΟΪν ΔΩΥ οὗ ἔπ ρΐδοθβ, τὴ [86 Θχοθρίίοπ οὗ ΤΌ ΚοΑΙ δπὰ 
ΒΒ] μ6πι, οοσὰν ἰῃ ἐπα ΟἹὰ Τοβίατηθπε, δηᾶ ἐπογοίογο ἐΠ6Υ σου] ποῖ 
δανο Ὀδθῃ οο]Ἰ]θοϊοὰ ἔγοπι ἐπί βουτοθ.--- πὰ τυ Β1}8ὲ 4}} {818 ἴδ νοῦγβ τ 6 
Δ  μϑηϊοὐΐν οὗ [Π6 οἴδιδθ, δηὰ {Π6 ὁμοιοτέλευτον ΔθΌΓΑΒ Δ ΕΔΒῪ ΘΧρ]δηδ- 
Ὅοη οὗὨ 118 Ομ βϑίοη, ἔπ 6 ΓΘ ἰ9 δηοίμοΥ οἰγουτηβίδπο ἡ ΟΥ ΠΥ ΟΥ̓ ΠΟΙ 581 6Γ- 
ἔἴΐοη, δηα οπδ οὗ ηο 1116 ἱπιροτίδποσ, νἱΖ., ἰμαΐ τπιοῖ οπθ οὗ [Π6 στοῦρβ οὗ 
οἰ τἴ68 ἈΠ Ποσίο πδπηθα ΘΠ ὈΓΆΘΘΗ ΔΠΥ ρᾶτί οὗἉ [8}0 ΘουπίγΥ Ὀοίνγθθῃ ΒΘΙΠ ΖΓ 
δηα (ὐφᾶον οἡ 1}6 οπο 846 δηὰ «ἐγυβαί τη οὰ (ἢ 6 Οἵ ΠΟΙ, ἃ 58Ρ.866, {μαι 18, 
ΟΥ̓ δρουῦ ἔννεϊτο Βοιηδη πιῖ]68 ἰπ ἰθηρίῃ ἀπ ὨΘΑΥΪΥ ἔθη ἴῃ Ὀγθδάίἢ. 
Νον ἰο ᾿υἂρο ἔτοπι ἐπ οἰοβθῆθβα, τὶν πο [86 τ᾽ Ποἷο οὗὨ [Π6 Γηρα οὗ 
Τηουη δῖ η8 γγ)88 βιυλἀοα ἱπ οἱδοῦ ραγίβ τ ὴτ οἰ [168 ἀπα νἱ]]αρ68, ἰξ 18. ἴτη- 
ῬΟΒΘΙ]6 ἐπδὺ [ΠΠ}6 ΟὨΪῪ οἰθ68 τ] μΐπ {818 θρᾶ00 ββοι]ὰ πᾶν θθθῃ 16 
ἴὮγ66 πιθῃςἰοηθα ἴῃ ν. 59, γι βοβο βἰἐυδίϊοπ 18 ἀπ κηονη, τη οὗ 1685 οου]ά 
τ ἤάνα ὈθΘῃ Αἰοροῖθον ἀδϑιἑαΐο οὗ ἔβη. Απὰ γχὸ σαπποῖ βᾳρροβο {πὲ 
(6 Υ νου]ὰ 6 Ἰεϊ δ᾽ ἐορϑίῃοῦ ἀπποιϊοοὰ. ΤΈαΒ [π6 ργορδὈ ἔν, {μὲ 
{π6 οἴδιϑο ἰὰ (6 Ζ.ΧΑ͂. 8 ποὺ δὴ ΔΡὈΪΥΆΤΥ ἱπίογροϊαίίοη, Ὀαΐ (ἢδὲ 
(Π6 ΓΘ 18 ἃ γᾺρ ἴῃ ἴῃ6 Μαβογοίίς ἰαχῖ, ρύοννβ δἰιποδὶ ἱπίο ἃ δογίδι ΠίΥ. 
ὙΥΠΜΐη (815 ἀἰϑέγιοϊ δὖ τη ργθβθηΐ ἀδὺ ἴμογο ἃγὸ δὲ 1οδϑὶ βἤθοη ἀἰἔδγθηίΐ 
Ρίδοοβ οἰ ἐπ 6 Σ βίδῃάἀίηρ ον ᾿γίηρ 'π σαΐηθ, Ατηοηρϑὺ {π686 Βειλίεδεηι δπὰ 
Τλεξοαὶλ ατὸ Ὁμ νου ἐπ: Εἰλαπὶ τοοϑὲ ῬγοΌΑΌ]Υ οοουρίοά {(Π6 
8116 οὗ {π6 ν]]αρὸ {Πτκ88 ἴῃ ἴΠ6  δαν {{τ 88, νυν ἰοἢ 18. ΠΟΥ͂ ἢ ΤᾺ1}8Β 
(Ποδίπδοη ἰϊ. 168), ἀπὰ Ιδβϑιϊγ Καγίὶπι ἀπὰ Κμίοη τα 51}}} ἰο 6 ββθῃ ἱπ 
Αἷπ Κατίπι απὰ Κυ]οηίθῃ. 



200 ΟΙΤΤΕΒ ΟΕ “90 ΑΗ. 

Υ. 01---Ο2. 76 οἷξίο8 ἱπ ἰδ 6 ἀοδογὲ οὗἨἩἁ ὕἁιάαΐ Ὀδίνγθθη ἐὖ6 
τηοπηΐαίη8 ἀηὰ {Π6 Πεδά ὅ8α. Οη δείΠ-Αταναΐ, οα {Π᾿|ὸ πον ΤᾺ 
Ῥουμάλγυ, 866 Υ. θ.---Ο ἰδ απ πὰ ϑοομασαΐ ἀγθ ΟΠΪΥ πιοη!]οηοα 
ΒασΘ δηἀ ἀῦθ᾿ ἈΠ ΠΟ Ὴ.---Ὗ. 62. ΤΊ 88π|6 Σϑιπγ ΚΒ ΔΡΡΪΥ ἴο 
Νιδελαῃ. ποτ ἊΝ ἐλ6 δα ἐ-οἱέψ που Ια Ϊγ βίοοάα ἰπ [Π6 88]}1 

ψΑ]]ΟΥ αἱ 186 βουίβοτπ ομά οὐ ἐπ6 Πεαά 868 (Κοδίπδοη.)--- 
ὙΠ ΚΨ Τισοαϊ, ργονουβὶυ οα]]οα Παταξοη ΤΠ αλπαν ((εἢ. χὶν. 7 ; 

2 ΟἾνγ. χχ. 2), [88 Ὀδθϑθῃ ἰσαςθὰ ὈΥ βοδίπϑδοπ (Ἰ}. 445) ἰο 4 

“αν (κὸ--» ω»:) ου 186 Ἰ]ρἢ ΤΟΟΚΥ σοδδὲ οἱ [Π6 νγεβϑῇ οἵ 189 

Ποδα 8588, βοιβουῇογα δρουΐ {π6 σθηΐγθ. Αἱ {π6 βᾶπη6 {ϊπ|6 Π6 

ἢδ8 ργονϑα ἰμαῦ υ. ᾿ἰατηιογ᾿ 8 ΓΠΘΟΥῪ οἵὗἉ ἔνο οὐ [ἤγθο Εηροά!β (Ραὶ. 
Ρ. 180 864.) 15 ἀπίθπα]θ ; δηὰ [ΠΘΓΘ 18 ΠΟ ἔΌΓΟΘ 'π συ. ΖύαιηιογῪδ 
ΤΟΡΙΥ ἴῃ [Π6 Βοϊΐγ. Ρ. 24. (566 [Π6 σϑνίον οὐ {Π18 Βοἰγ. ἴῃ {- 
πιαηη 8 δα ζὐηιδνοὶν 8 [60]. Θέμά, 1845 ρ. 289 564.) 

Υ. θ8. ΤΠ δαῖμοῦ οἰοβοβ {πὸ οδίδίοσαθ οἵ [Π6 οἰ[168 τυ (ῃθ 
Πβίοσίοαὶ δηποιπποδπχθηΐ, ἐμαῦ {π6 ΟὨΠ]Πάγθη οὔ ὁ αἀδὴ σου] ποῖ 
ἀγῖνθ {ἴπ6 “60 81168 ουἱδ οὗ Φαγυβαίθια, δηᾶ {Ππᾶὶ τΠ6 «θυ βι[68 

ἀγ6 }} στ ἢ (ἢ6 ΟΠ] άσθη οἵ «ἀαὴ αὐ “ογαβαίθια ἀπο {18 ἀδΥ. 
ΤῊ18 βἰαίθιηθης Δρρ]168 ἴο {π6 ἱπίεγναὶ Ὀθέσγθοη “Ψοβϑῆσα δηά 
Βανιά, ἰο [πΠ0 ρουϊοά αὔον {Π6 ἀθδίῃ οὔ οβῆσδ, ν ἤθη 186 οἰ] τη 
οὗ Φυἀδῃ μαὰ αἰγθαάν οὔποθ ἰδίκθη δηά αν {118 οἷν, ψ ΒΟ ἢ 
βίοοά ὍΡοη [Π6 Ῥογάεγβ οὐ {Π͵ΗΗὶγ ἑοσγϊοσυ (ὑ παρ΄ 1. 8), ας Ψ οΥΘ 
5111} ὉΠ4]6 ἴο τηαἰπίαϊη 1, ἀπ ὑγασο ἐμογθίοσο οὐ] θά, ἃ8 ὑγοῦθ 
αἶδὸ [86 οἸ]άγθη οὗ Βϑη)ϑηηῖη, ἴο ἡ μοηὶ «ΘΓ βα] 6 πὶ νγ88 8]]οὐτθά, 
ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἰδ ἴῃ σοπηποη ὙΣ ἐΠ6 “60 81068, γν Ὠοτὰ (Π6Υ οου]ὰ ποῖ 
εσροὶ. ὉΠ βίαϊθπηθηι πάρι θα ἰγ Ῥγθβαρροβθϑ [Π6 ρεγοά αγῇθν 
οϑια, ας 1ζ ἀο68 ποῖ ἰηγοῖνα ἃ σοπίγδαϊοίίοη οἰ ἴο οἢδρ. 
ΧΥ͂ΠΪ. 28, ΟΥ Φυαρθ8 1. 21 ; ἴογ ἴὲ 18 ποῦ βαϊ ἃ ἤϑσγὸ ἐπδῦ “ ΘΓΌδ8Α 6 πὶ 
βεϊοπροά ἴο {π6 {πδ6 οἵ δυάδι, οὐ τπαῦ (86 οἰ] άγθη οἵ δ υἀ δῇ 
Αἴοπθ ᾿ιδὰ βοὺ ἋΡ ἃ οἰδίπι ἕο ἱΐ, ἴο 1Π6 Θχο  υϑίοη οἵ Βοπ)]διηΐῃ. 
(ὅθε πῖν ὑγϑδξῖβθ, γοίοσγϑα ἴο αδονϑ, ἱπ ᾿ἰμαφίϑαοϊ" 8 διὰ (ἰτιονιοκο᾿ κα 
Ζο Βομτῆ 1840. Η. 1. Ρ. 86 864.) 
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γν. 1---4. ΤΊια ἀθβοθπάδηϊςβ οὔ οβαρὴ ἄγονν οη6 Ἰοῖ, 'π ογάον {Π|41 
(πΠ6 [41 ἰτῖθ6 οὗὁἩἨἁ Μδηδββθῇ τισὶν ποῖ Ὀ6 βαεραγαΐαιὶ ἔγοιῃ {Π6 ὑγῖθ6 
οἵ Ερ ιναῖπι ; ὈαΓ [6 ἱππογιίδηοθ Β]οἢ [6}} το {ἢ τὴ νγα8 1πλπη6- 

ἀϊδίου αἰνιἀ6α, 45 νγ οἰθαυν 566 ἔτοπι νν. θ6--ὅ. Τὴ δυῖδοῦ 
“ὁ βγβὶ ἀθβοῦὶ 068 1ῃ ρθπογαὶ {πὸ ἰοῦ νυ ἢ] ς ἢ [6}} το [86 ἔνο βοῃβ οὗ 
«[Ὀ86Ρ8 ; δπὰ πθη {πΠ6 ἰοὶ οὗ ΕΡῃγαϊπι." ((ὐ(αἰυΐη.) [1 15 τοιμασῖς- 
4016, Ποτνονοσῦ, {μαὶ οὗ [π6 ψν ποῖὶθ Ἱππουϊΐδησθ αβϑίσπθαὰ ἴο [ῃ6 

οἸ]άτθα οὗἉ Φοδβορῖι, ον [6 βουςοση Ὀουηάδγυ ἰ8 σίνθη, ν᾽ ἢ 181 
ποίῃτηρ 18 βα14 γεδβρθοίηρ [δῇ οπ ἴἢ6 ποῦ. ας [818 τἸδὺ 6 
Θχρ δἰ πθα ΡΑΥΟΥ οἡ 6 στουηά, {πᾶ {Π18 ἀοιῦΐο ἰγῖθο δἀ "Ὸ 
ἀοβηϊξα ὈουπάαγΥ οὐ {Π6 πογίἢ, θὰ πιργοὶν δὰ ἃ πυαδοῦ οὗ 
οἰΕ168 4|1οὐἱθα ἴο ἐπθηι νυ πὶ {6 11Π6, νν ὨΙςἦ ἔογτηθα [Π6 ὈοιΠΔΆΥΥ 
οὗ 16 ὑγῖ 68 οὐὗἩ Αβῇοσ δπὰ 1588οῇδῦ (ομαρ. χνὶϊ. 10, 11), δῃὰ 

ΡΓΪγ ἔοι {πὸ ἴδοι ἰπαὶῷ [Π6 «Ποβθρη 88 ἀὰ ποῦ ὄχροὶ 1ῃ6 
Οδηδδηϊοθ Ποια ἴἢ6 πουίποῦη ρᾶγί οὗὨ [Π}6 ΓΘΥΥΪΟΥῪ ἀβϑιρηθά 
(θὰ, θὰ ΟἿΪΥ σταάυδ!γ Ὀγουρσῶν ὑΠπθπν ἰηΐο δα ]θοιίοη, δά 
ἄνγοῖε Ὀγ {πὸ 81:46 οὗ, ΟΡ ἀπιοηρϑὺ ἔπη ; ἤθηςα ἴδ 1] Ππ|}8 οὗἉ {πεῖν 
Ἰδη4 ἴπ {}18 αἀἰγθοι!οη ΘΥΘ ποῖ αἰνγᾶνβ [ἢ 6 58106,) 84 δὖ ὁη6 {{Π|6, 

ψΉΘη ΠΟΥ ΘΧργοββοά βοιηθ αἰβοοηΐδηϊ δὲ ἔπ ρογίίοη δἰ] οιἑοὰ ἴὸ 
[Π6π|, «οϑῆϑ το]α {Ππ6πὶ ἐπα ΤΟΥ ηχὶρὶνδ θη] αγρα ΠΘΙΓ ΡΟΒΒ ΒΒ: ΟἢΒ 
ὙΠΟ Υ οου]ά ἀτῖνο ουῦ {Π|Ὸ (ὐἀπαδηΐτο5 (οΠδρ. χυ!ϊ. 12----18.)--Ο4Ά. 
1. Απάὰ ἰδέ ἰοί οαπιδ οὐ ξογ ἐλ6 οἰιϊάγθη οὗ “ζοβορὴ ἤγοπι {16 σογάαπ 
ὃν «οτγῖολιο. ΚΔ Ἃ ΝΝΝῚ 8. ΟΟΥΥΘΟΙΪΥ Θχρίαϊποά Ὀγ Οἰδρίσιιδ ἃ8 

τηϑδηϊηρ, “ φαπιθ οὐξ οὗ [ῃ6 ὉΓπ ΟΓ οἰιοβέ. οδβονιπαλ ἰἰθν, οὰ [ἢ 6 
οἴπον μαηά, οὔβθγυβ8 : “" δῖ ἴση) ΠΘΓΘ τπθᾶπ8 ὑπθ ἐγαοῖ οὔ ἰδηά, 
γΥ ΒΊΟΝ [Π6 50Π5 οὗ 086 ρἢ τϑύθῖνοα ὈῪ ἰοῖ, ἃ8 νγ8 866 ἔγοιηῃη ευἀρ. 
ἱ. 8) “αο ὰἃρ ν ἢ πη ἰηΐο τὴν ἰοῖ, γα ὶ.6. ᾿ηῖο {π6 Ἰαπά 

γγ1οἢ. ΠᾺ5 []1]6π ἴο τὴ Ὀγ ἰοῖ. Ηδηςθ μμφ» ἴῃ {Π|8. ραβϑερθ, [8 ἴο 
Ρ6 υπάογβίοοά ἃ5 γοξοσγιηρ ἴο ἴῃ6 ὈουηάαγΥ Ἡ ΐοἢ γαπ οὐδ ΟΥ 
[ουιναγαὰ ἔγοπὶ ἃ σουίδ!η βροῖ, 88 ἴῃ οἴδρ. χν. 8, 4, δηα βοίοινν ἰπ ν. 2 
Δα 6. ΠῚ ΜῸῚ 15 {Ππογοίογο [Π6 88 Π16 88 ΠΕ 5} ΝΝΗ 

ν. δ." -- 18. βθότὴβ ἴο ἴᾶνθ θθθη {Π6 ᾿πϑδηϊην Ὁβουθοά ἴο 186 
ΟΣ ά8 ὃν 1π6 ΤᾺΧΧ. ; δπὰ 7λθηΐμβ ἴῃ σοηβοηθθηοο (1η Καυβοτ᾽ 
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Θέθα. 11. Ρ. 139) δυρσραβίβ δὴ δῃηθπάδίίομῃ, 8η ἃ νου] αἰτοῦ ΚΑΙ ΙᾺ 

Ἰπἴο ΎΒΔΙΤ. Βαὶ {118 18 αἰ οροίπογ ἱποογτθοῖ, [Ὁ {Π6 ΓΧΧ,, α8 

ἐμοῖς πογάβ8, καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια ὑιῶν ᾿Ιωσήφ, βονν, ανα ποὶ 
τη 46 ἃ [16 γ8] ἰγδηβί ἴοι, θαὉ ΠΊΘΓΘΙΥ σίνϑη [Π6 τηϑδηϊηρσ 88 νν6}]} 
85 {ΠΥ οουϊά. ᾿ΣῚ ΜῸΣ 18 ΘΟΠΒίΑ ΠΕ ἀβοά ἴον ἐπ6 ἀτανίηρ οὗ 
8 ἰοῖ Ὅτ. {Π6 ὉΓΠ, 6.9. σΠδρΡ. ΣΙΧ. 1, 17, 24, 82, 40, ἀηὰ 18 υϑοα " 
ἸΠ ΘΓ ΟΠΔΠΟΔΌΪ τ] ἢ “0 ᾿νΝῚ οὮδρΡ. χυν]]. 11, ἀπὰ χὶσχ. 10. Νοῦ 

ΟΠ ὙὙ6 αϑϑίστ ἴο ἴ{ ἃ ἀϊ δγθηΐ πηθαηΐηρ ἤογα, ἐΠποαρὶ 1 15 ΘΟ ΔΙ Π]Ὺ 
οογγθοῖ {πὶ θη) ἀθποίθβ ποῖ πη ΓΟ ΪΥ (86 ἰοέ 'π [8 ρΓΟΡΘΙ 8686, 
Ὀαΐ αἶδο (6 ἰαπά οδίαϊῃηθα ὈὉγ ἰού. ΤΠ ϊ8 ἀοα]6 βρη βοδίίοη οὗ 
{η6 ψογὰ 15 ἃ βιιβηοιθηὶ θχρίδπϑίίοῃ οὔτ οοιηἰπαίΐοη οὔ ἱση))} 
ΜΦΗ ὙΠῸ 5.) ΤΡ. [π0 τιθϑηϊηρς οἵ σῃοῦ νγθ τπιιϑῦ ρᾶγᾶ- 

Ρἤγαβο ἴπὰ8; “ Απά [86 Ἰοὺ οαῖῃθ οἂὔξ ἴο (6 808 οὗ “Ὀ8θρἢ, 
Πδηλοὶν {Ππαΐ ρογίϊοη οὔ ἴΠ6 πα, τυ ἰςἢ σΟΙ ΘΠ 668 (τ ] 1086 Ὀογά ον 
ΘΟΙΏΤΏΘΠ 668) Ότω [ἢ6 ογάδη ὈΥ «6 γ1ο 80, οΓ “1Π6η 109 ἰοὶ νγαδ 
ἀγάπη [ῸΓ {π6 80η8 οὗ “οβθρῇ, δπὰ {μοῦ [61] ἴο βϑῖὴ [Π9 
ΤΟΥΤΊΟΥΥ. .. ἽΠῚ ΤῸ: ἐλ “Ψογάαῃπ ὃψ “ογίολο 18 {π0 ραζχί οὗ 

[Π6 Φογάδῃ, ΘΧΘΟΙΪΥ ορροβῖϊα ἰο Ζογίοῃο. ΤῊΪΒβ θχργθβϑίοπ, ρσο- 
οοἀθά ὈΥ̓͂ ἼΣΩΝ» 18 ποχί πηθί Ψ] ἢ ἴῃ οἰαρ. χἰϊ!. 82, χχ. 8, ἀπά 

ΨΥ ἔγοα ΘΠΕγ ἴῃ ἐπ6 ΒοοΙς οὐ Πϑαϊοχοποῖηγ, ψ ΓΘ ἴδ ἰ8 πβρά ἴο 
ἀἰθβοῦῖθα πιοῦΘ ΘΟ ΌΓΑΙΟΪΥ {Π|6 ροβιοη οὗ ἴΠπ6 σδπρ οὗ [Π6 15γ86} 1068 
ἴθ {πὸ ρῥ᾽αίη8. οὗἨ Μοδῦ.--- ΓΤ ΠΣ ἽΓΤΥ ταν, ᾧν ἐδ ισαίογδ οὔ 

εονιοῖο οπ ἰδό θαϑὶ. Τὶ 18 Ἰπίοπάἀρά ἰοὸ ἱπαϊοαὶθ ἐἰπ6 οχδοὶ ροϊηΐ 
αἱ ψῃϊοἢ ἀπ ὈΟΠΠΟΔΓΥ σοπιπθημοθά, 7716 τοαΐϑ» Ο υἱογίοδο 18 
τπαουθίο ν τῃ6 ομα Ὀτοοῖὶς τυ πιοὶ 18 ἤουαπα ἴῃ ἴΠ6 ποῖσῃῦουγ- 
Ποοά οὗ ΨΦογίοδο. [{ ἰαἶκθ8 1(5 τῖϑ6 δ [ἢ6 [υυπίδϊη Αἰη 68 Θυϊΐδη, 

τ ΠἸΟἢ γὰ8 “Κ΄ Προ] ἢ Ὁγ Ε18Π4 (εἴ, 2 Κίπρθ 11. 19 844. ἀπὰ ΠΥ 
ΠΟΙΏΠΊΘΠΓΑΤΥ Οἢ {6 ρᾶβϑϑδρθ ρ᾿. 887), ἀπά ἢονγβ ἱπίο ἴΠ6 Φογίδη. 
Αὐ {π6 ροΐϊπι αὖ νυ] ο ἢ 10 Θηογθ. {Π6 Φογάαῃ [Π6 ὈΟΌΠαΔΓΥ Ποπ]- 
τη 6 ποθ, ἀπά ρα8864 οη {Π6 ποιῇ οὗ «“ογίοϊο [πῃγουρὶϊ [πὸ  ΔαΥ 
Ἰζεἷε (ἢ δρ. χνη!. 12).}-ττὸ ἽἼΞΤΟΠ ἐλ6 αοδβογί, ιυλίοῆ αϑοθηα8 

ρΌοηι “ογιοδο ἰο ἐδ6 πιοιπίαΐῃ ὁ Βείλεἶ, σταιητα δι 8} σοῃβι ἀογοϑά, 
Ιηυδὲ Ὀ6 ΤορΑΓαοθα ἃ5 ἴῃ Δρροβιίίοη ἴο [ῃ6 ννογὰ ΡΡΡΙΔ ἢ νΥΠΙΟἢ 18 

ΠΡ] δα ἴῃ [Π6 ἰάθα οὗ ΚΑΛΡΙΑΣ δι τητιϑὲ ἐποσοίογο 6 σοπάογθα 

1 ΤΒοτο 5 ποῖ πυυοῖ ργοθΑ ὉΠ ἴῃ {π6 ορί πῖοπ Ἔσχργοββοῦ ᾽Υ Τλεηῖι 
(υἱ Βαρτγα) [μα (Π6 λιν ἐη ΔΝαισπὶπιεὶ οοηφϑεπἴ68 [ἢ6 θουπάδτγγ. 
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(ἐ ῃᾳπΊοΪν ἴπ6 ἠρβοσι. ὙὩΠΐ8. ἀοβοτί 18 [Π6 8816 85 ἐπα ἀοϑβοσγί οὗ 
Βοίδανθῃ πιθημοποά 'π οἢδρ. χυ]. 12, ἴογ Βοίμανθη τγ8 ο 16 
οαϑὲ οἵ Ββϑίμοὶ (866 οδαρ. νἱ]. 23). ὍΔ 18. βαραγαίθα ἴῃ [Π6 
Μαβογοῖϊος ἰοχὶ Ὸπὶ 9 7Χγυ), θαΐ, ποῦν Πδίδπαϊηρ [86 δάορ- 
Το οὗὨ {18 γοδάϊπσ ὉγῚ {πὸ Σ,ΧΧι., Ολαϊάοε, ἀπὰ ἊΑνγραδὶος, ἰὰ 15 
που οα]γ ἰο Ὀ6 σοπποοίοα τὴ ομ, ΣγνᾺ 88 ἴπ 1 ὅ΄δηι. χῆϊ. 2 ; 
'π ΒΟ ἢ ο886. {π6 ροϊπιηρ Βῃου ἃ Ὀ6 ἼπΩ, Τθὰβ τΠ6 Κμωίψαίε 

ΤΟΠά6ΙΒ ἴδ : δα τιοηΐοπιὶ ΒΘ 6], δῃά {Π0 ϑυσῖδο : ἁλός; ἸδδΝ 

ΔΊ Δὺο δά πιοπίοπι 4υὶ Δϑοθηαι δά ΒοΙΠο].---ἶοις- Γ5 ἽΠ 

σδηποίῖ, μούγονοῦ, θ6 τοϑίχιοθα ἰοὸ {1:60 πιοπηΐδὶπ ΡΟῚ ὙΥΒ]ΟὮ «}}]- 
Ἰ111 νγὰϑ8 βἰζπαϊθά, οὐ ἴῃ ἴδοι ἴο ΔΎ οὴδ6 πιουπίδιῃ (88 ἰΐ 18 ὈῪῚ 
Τλοπῖμθ οἴ βαρτα Ρ. 180), θὰ ἀθηοίθθ {π6 τηοιπίδίηβ ἴῃ [Π9 
νἱ οἰ ἢ γ οὐ Βϑίμ6], [86 ταπρθ ἀροὰ νν ἰοἢ 51}}} βίδηα8.--Ὁ, 2. 
« Απά ([ῃ6 θοππῃάκδτηγ) σεπὶ οαἵ ἔγοιη Βοίμ6] ἰο 1.11.2 δηὰ ραββοά 
ΟΥ̓ΘΓ ἴο {π6 Βογάθβ οὐ ἐμ6 Ασομ τῖθβ ἴο Αἰἴατοῖμῃ. ὧμ- ΓΒ ἰδ ἃ 

Τοροτοη οὗ σι: ΤᾺ ὝΓΙΕν 884 πιυδβί ἐπογείοσθ ὃ9 τοίογγϑα, ποῖ ἴο 

ἴα οἱέγν Ὀὰξ ἰο {π6 πιοιιπέαϊηδ οὗ Βειλεῖ, ἔγοτηα ψψ Ὡ]Οἢ [Π6 θου πῃ ἀΑτΎῪ 
Ἰΐπθ ργοοθεάρα ἰο {π6 οἷν οὔ 1202, ἐ.6., ΒοῖΠο], ΟΥ̓ 88 18 158 ΠΊΟΤΘ 
ΡΥ ΟΌ]ΑΥΪΥ ἀαβου θά ἴπ οἤδρ. χυἹ!. 18, οα {Π6 βου ΠΟΤ 8146 οἵ 
Ι,ὺ2 οὗ ΒΘΙΒΕΪ..- ϑ ὯΔ ἐδ ἰογγίξονν οΥ ἐδ Ανολίϊδε 15 ποὶ 

1 Ουτ Ραββδρὸ 068 ποὺ οοηπίδὶῃ ἃ ρϑορταρι οδὶ ἀδίαπι οὗ ἃ ἰδίϑυ ϑροοῖ, 
88 αϑ8ε (Ρ. 142), Μαμτεν (ου ἴη6 ῥγθϑθπΐ νθγ86), δῃηὰ οστηοῦὶν 26 
Ἡγοιΐδ αἶἰδο ἤδνο πιδὶ πίδι ποᾶ ; ἴον {Π6Ὺ πᾶνθ πιϊβίακθη ἴμ6 Ζμζ οὗ {Π6 
ἰοχί 9 [ἢ)6 τηοῦθ τηοάθτπ ζμιΖ ὑ6Ὲ, ῖ. 26) θυ} αὔλον (ῃ6 ἀθαίῃ οὗ 
ΨΦοβῆυα. [π1ἢ}58 νίονν, [Π6Ὺ 10] ονγοὰ 9Παϑέϊιϑ, 88 1ἴ Δρρϑδῦβ, πὶ πουΐ 
Κηονίηρ 1, ΤΠ τοϑὶ οὐὗὁἩἨ [6 ΘΧΡΟΒΙΪΟΥΒ, οὐ 106 οὗδαῦ μπᾶ, οἱ ὑπ Ὸ 
τοραγαθα ποῦ κυ ν ἃ8 8 ΟΟΠΠΡΟΒΙ 6 ποῦῃ, Βείλεῖ- Πκιζαὴ, οΥ, 88 

ΟἸενγίσιθ, Ἰβοϑοηηιί ἴον δὰ Ῥέμον (Ὺ. τ. 198) ἴἰανθ ἄοῃθ, ππάρυ- 
εἰοοά ὃν Βοίμ6] ποί {86 εἰΐγ, θυΐ ἐδαὺ βροῖ ἴῃ {Π6 ν]ἱοϊηϊν οὐὨ 1.02, 
ὙὮΟΓΟ δοο 88 ἴῃ 818 ἄγοαπι [86 ὨΘΆΨΘΩΪΥ ἰδάάον (θη. χχυἹ!. 11 
846ᾳ) ΤῊ ἀϊδιεϊποϊίοι, πουγανοσ, οδηποί 06 βυβίδι!ηθα ; ἔοτ 966οὺ ἀϊὰ 
ποῦ ρῖνο ἴμ6 ἤδη οὗ Βοίμοὶ ἰο 18:6 ρδυ σαν δροΐ ἀροη ν ΒΙοἢ ἢ6 Βδά 
βίορι, Ὀπὶ ἴο 1η9 οἷζγΥγ οὗ [κΖ νίοἢ βίοοά ὩθᾶΡ (μδὶ βροί, οἷ. θη. 
χΧΧΥΪ. 19 ψΠῺ χι. 8 δηά χὶϊ, 8. ΤΏΠοτο 18 8.1}} 1688 ῬγοῦδΌΣ ἐγ ἴῃ 
1:6 βυρροδβίϊοη οὐ 7λεηίιβ (πὶ ΒΌΡΓΆ) [ῸΓ οβοδρίηρ (86 ἀἸΠσα] γ, νἱζ., 
ὈΥ δϑϑυτηῖηρ (δαί “ὭΣ ἢ88 Ὀ6Θῃ Βῃ{{π68 ἴπ ἰ86 Μαδβογοίίο ἰθχὶ δηά ουρὰὶ 

ῬΤΟΡΟΣΙΥ ἰο βίδπα αὐ {πὸ δηὰ οὗ ν. 1 : “ἰο 86 Μουπίαίη οἵ Βοίβοὶ 88 
ἴᾺτ 88 1.02. ΤὄζΤδο δυϊδοτγίίγ οὔ (86 1.1 Α(. 18 ροδαεα ἴῃ βαρροτί οἵ ἱξ, 
δηα οογίδιπἶν (86 οἤδηρο οὗὨ ροβὶ(ΐοπ 18 ἑοαπά ἱπ (6 Οοἄ, Υ᾽ αἱ., δαὶ {86 
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ΚηΟΥ͂ΡΏ, ΓῸΓ ")ἼΜΓΙ ΟἾΪΥ ΟΟΟΌΓΒ ἀραΐη ἴῃ 2 ϑδη). χν. 82 δῃηὰ χυΐ. 
10, ἰο ἀοβοῦῖδα ὑπὸ οτρίη οὗ Η υ8.181. [{ 18 Βαρροβθα ἴο 6 1Π6 
ἀϊβιυοῦ ον ο4}16 ἃ Βοπϊ-Ζοϊ, οα δοσουηΐ οὗἁὨ 118 σοπηροίίΐοη τ} 

Ων. «Ἅ4ἰαγοίλ, ἴδ 1116 βᾶπιθ ρδοθ 88 "γῆςς ΓΝ (οἷ ν. ὅ ἀπά 

ΠΝ χΥ. 13), ἀπά ἰ8 Ἰηἀἰϑρα δ Ὀ]γ (ἢ 6 τι άογη ΨΠΠασθ οὗ Αέανα 

(8) ἀροπὶ ἴα πιῖ]68 ἴο [Π6 βου} οἵ 41} ((βοδίπσοπ ᾿ϊ. 80 

8664.), 8δηα ἀἰογθηΐ ἴγοιῃ {Π6 τυ] η8 οὗ Αέαταὰ πθᾶγ ἴο ὁν ωηι ( Κοδῖπ- 
80η ᾿!. 8318). Ἐιιδοδῖιιδ, (8.ν. ᾿Αθαρώθ), ταδπτοη8 Ὀοΐἢ Ρ]86 68; θὰΐ 
ἢ ρῖνθβ δὴ ἱποογγοοῖ ἀββουϊρύίζοη οὔ 16 ΟΠ 6, νυ ἢ] ἢ νγ88 βι[διθα ἴῃ 
[π6 θογάοτβ οὗ Εργαΐτη, θη ἢ ρἶδοαΒ 10 αἵ [Π6 αἰδίδποθ οὗ ἔθ 
Ἐοπιδη τη 165 ἔγοση ϑϑραβῖθ, (1ο γν Ιοἢ ὥόγοπιο δὰ 45 δα 84 0]] ΟΠ 6Π}.) 
Αἰανοίδ ΛΘΆΥ οὐ δι Ὀθ]οηροθα ἴο πο {τῖ06 οὗ Βοπ)]δπιη, αἰἐποιιρ]ι 

118 Ποῦ ΠϑΠ166 ἀπηοηρϑί {16 ο10168 οὗὨ [818 {ΠῚ 6 ἴῃ οἤδρΡ. ΧΡΠ].--ν,. 
8. “Απὰά ἴΐ ροοῖ ἀονῃ νυοβέννασα ἴο {Π6 οοαβὶ οὗἁ {Π|| «ἀρ ] 6 1068 
ἀπίο [6 Ὀογάοῦ οὗ [πΠ6 Ἰονοσ Βϑίῃπογοη." ΣῪ ΠΊΔῪ ἈΡΡΘΑΓ 

βίσδηρο, βίης ἰολοῦ Βϑίῃ ΠΟΥΌΠ 18 δἰ[ᾳδίθα οἡ {88 βουξῃ-νγεβὲ οὔ 

Αἰδγοίῃ, ἀπά ἤθποθ ἰδ 18 ποῖ τη θη !]οηθα ἴῃ [Π6 βᾶῖηθ ΟΠ ΔΓΥ͂ 
[πὸ οὗ 1η6 υὃδ6 οὗ Βαοη͵διηῖη, οἶαρ. χυῖ]. 18. 10 λᾶγ ὉΘ [υ8{18Ώ66, 
᾿οννόνθῦ, οἢ δοσουηςῖ οὗὨ {Π᾿6 Ὀγονν οὗ [ῃ6 ἀΘΒοΓΙ ΡΠ 5 ΠΘΙ6 σίνθῃ. 
Τὴ ὈουπάδγΥ σὰπμ Όμ [ἢ6 βΒουςοτῃ 5146 οὗ θῖΠ6] 1π ἃ βου ἢ- 
τνοβίοεὶυ ἀϊγθοίοη ἴο Αἴδγα, δπὰ ἐἤθηςθ δἱοηρ [886 ρῥγίηοῖραὶ τ σα 
ἱπ ἴπ6 τηοπηϊαὶη8 οὗ ρηγαϊπι ἴο Βοιοσοπ οἡ {Π|6 δοι{ἢ-τν6ϑ. 
Ἑτοπὶ {Π18 ροϊηΐ 1Ὁ τὴ ἄτι ννϑϑί, δηά [Ὁ] ουγθα ἃ ᾿ἴπ ἀγαν ἔγοπι 

ΒοιμΠοσοι 8ΟΓΌ88 ΟΥὁἩ πρὰῦ [γα ἃ, 11}] 10 Τοδοῃθα {Π|π| 8θ8 δὲ «ἐαἴα.} 

(οά. ΑἸεχ. δηά 411 [86 Οἱ ΠῈὺ δποίθηϊ νϑυβίοιβ δρῦτθο Ὑ1 8 (Π6 Μαβογοίὶς 
ἰοχί, Αρατγί, βονδνϑῦ, ἔγοια [86 δΌβθποθ οὗ βυβηοίθηϊ οΥΙ 108] δας οσὶγ, 
1818 ἰγδῃβροβι το 18 Τοπἀογοα ἱπιργοῦϑὈϊα ὈΥ͂ {π6 ἤδοϊ {ῃΠδῇ ἰπ ἰΒαὶ 6886 
ἴΠ6 β8π|6 οἱΐν που] δ6 6816 72 ἴῃ ν. 1, δηὰ ΜΒείλεί ἴῃ ν. 2, νης ἢ 
νοῦ α Ρ6 αι αἱ νϑυίδποθ 1} [86 ργϑοῖϊοθ οὗἩ ΟἿΡ δα ΠΟΥ, ῃ0 8] γΑΥ8 
Ἑσοπηθοίβ [6 ἐν ΠΆΠ.68 ΜΕ 10} κ4..7) 1Σ ὉΒῸῪ ὈΘΙοηρ ὑο ἴῃ βᾶτη6 οἷέγ (οἴ. 

αὔδρ. ΧυΣ. 18, σι μθγο μ6 ἀοθ9 {818 ἴῃ Π6 ολ88 οὗἉ 1.02.) 
1 ΤΑρηΐμδ ἴῃ ᾿ϊβ πλαρ, ἴῃ τι βεοοηῃά νοϊυπιθ οἵ Κα 7εγ᾽ 5 διυάίοη, 88 

ἸηΔΥ Κοα ἰΠἷ8 ὈουΠάλγΥ ἱποουτθοῦΥ ἴῃ ὑμῸ Γοβρθοίϑ : 1, ἢ6 Π88 πιδάθ ἴὐ 
ἀοβοσγῖθο ἃ ἰδγρα οὕγνθ οὐ (86 ποῦ οὗ 51η}}} ([Β6186}} τοαπὰ “1118 
0 Αἰδγβ, ἰπ ἀϊγθοῖ ὁρροϑιίοη ἴο οἢδρΡ. ΧΡ]. 18; δηὰ 2, 6 88 ἀγανγῃ 
1ϊ δ8 τυπηΐηρ ἔγοια Βοίμμογοη ἰοναγὰβ [ἢ6 βουῖἢ- τοδὶ ρδϑΐ Ζογεᾶ ἴο 
ΤΙ δίἢ, δηὰ ἰἤθποθ ἴῃ ἃ ποῦ - ννεβίογὶ ν αἰγοσίίοι δογοββ ΕΚτοη ἰοὸ (86 
Βο8, τηλκίηρ 10 οοἰποίάθ ἢ (ἢ6 πογίμοτπι θουπάατυ οὗ {π6 ἐγῖθθ οὗ 
} υἀΔ} δἱ ἃ βμογὶ ἀϊβίαποὐ ἴο ὑπ βοιίἢ οὗ Βοίοσομ, δπὰ (ἢ π18 ῥ᾽ δοὶπα 
(16 ρογίίοη οἵ ἤδη ν Ἰἴὰ ἐμ6 ᾿Ἰπμογίδηοθ οἵ μοι ἢ Φυάδῇ διὰ Ε ἢ γαῖπι. 
ΤἊΪΒ δραΐῃ 18 'π οοηἰγδαϊοϊϊοπ ἰο οἰαρ. χῖχ. 40---46, ν᾿ Θ6ΓΟ ποί ἃ ποτ 
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πολ ΟΝ ἐδ “αρἢιοριϊ6 18 ἈπΚπον ; ἴῸΓ ἴ[Ὡ6 διηθ σδηποῦ ὉθΘ 

Ἰἀοητῖοαὶ ἢ ΡΟΝ 186 ἀοβοοηάδηϊ οὗ Αβῆογ (1 ΟΠ". νὶ!. 82 564.). 

- Τοιυον- Βοιλλογοη ἰδ πον οα]]64 Δοίί- 7» οἱ Ταολία; οἷ. οίπβοπ 

11, δ9 8066.--- 6 6265 8 ὈΓΟΡΔΌΪ 8ιζπαϊοα Ὀδίννγθθη Βϑίμογοη 
δηά [γαάα, οἷ, οἰ δρ. χ. 88. 

Υ͂. δ 84ᾳ. Τ6 ἀθβογροη, σι μὶοἢ Ὁ] ]οννβ, οὗ [Π6 Ὀογάθγβ οὗ 
ΕΒ γαῖπι, 18. ΡΥ Οὔβοῦσο. Αἱ [Πη6 σοπμηηθδηςθιηθηΐ οὗ ἴπ6 ΘΠ, 
Δη4 ῥΓΟΡΔΌΪΥ αἰ8οὸ οὗ {π6 81} νϑῦβθ, [ἢ ἰθχῦ πιυϑὲ ὃ ἔβα ἰγ; 
1πουρἢ 41} [Π6 δποῖθηΐ νϑυβίο 8 ἃγῸ σοι ἀθυηρβ οὗ [Π6 Μαβογοίϊς 
ἰοχί 845 6 πᾶν 1 ᾿6γ6, δα {Ππ|ὸ ΟοὔΔΠρΡ68 βαρροβίθα ὃγ Πουδίσαπέ 
ΔΓΘ ΔΙ ΤοροίΠοΥ ΓΙ ΓαΓΥ.--[ἢ [6 δ[ἢ νϑῦβο [Π6 διιπογ βίαγίβ [ΤῸΠὶ 
1116 σοηίγα οὗ {Π6 βου ποτ ὈΟυΠάΔΓῪ οἵ [Π6 ἀο. }]6-ἰὙ106 οἵ 0560}, 
Δπἀ οὔδογνθβϑ {πΠᾶὶ 1 νγὰ8 ἴπμ6 θοχηάδνυ οὗ {π6 ᾿πμουϊίδποθ οὗ {Π6 
Ομ! ἄγθη οὗ ΕΡΗγαΐπι οα [Π6 Θαβϑίεσῃ δἰ6, ἀπά ἔουπηθα (4 11π6) τῸπὶ 
Αἰἴαγοῖ Αἀάοῦ ἴο ὩΡΡῸΡ Βϑιμμβοῦομ. Τ7Π}8 ἄρτϑοβ ἡ ἢ [Π6 11Π6 
τοθη!οηθὰ ἴῃ νν. 2, ὃ, 89 “ ἤοπι Αἴάαγοῦϊι ἴο [Π6 σου ΓὙ οὗ [Οὐ ῸΓ 
Βεοιμῃογοη," ἔογ ἴὰ ἀοθβ ποῖ διποιπὶ ἴο ἃ (ἰβογθρᾶπου (δδΐῇ ἴῃ ν. 

ὅ γα πὰ ἴΠρροὸῦ Βοίμβοσοῃ, δηά ἴῃ ν. 8 {Π6 σουπίγυ οὗ ΟΥ̓ΤΟΓ 
ΒΟ μβοσοη. ΤΠηθ ἔνο ρἴαοθβ πηϑὺ ἤᾶνα ὕδθὴ δ ΠΟ] ΠΕ ΠΘΔΓ 
τορϑίῃου, ΤῸΣ 6116 ΤΟΥ ΟΥΥ οὗὨ [Π6 οπθ ἴο τουςῇ {δμαΐ οἵἁ [Π6 οἴ ΘΓ. 
Απὰ Ιζ 4180 ΠδγΠΙΟἢ]ΖΘ8 τν}}}} ΟΠμαΡ. ΧΥἹ]. 18, νγῃ γῸ [ἢ 6 58π16 [1Π6 
8 σίνθῃ 88 ἴΠ6 ννθϑίθγῃ ὈΟυΠαδγΥ οὗ {}16 106 οὗἩ Βεοπ]απιίη.----Βαΐῦ 
οἶθασ ἃ8 {Π6 ἀθβοσρίοη, οοπίαϊποα ἴῃ ἴΠ6 δὅ1]1 νϑῦβ6, 18) ὙΠ ΠῚ 16 
Κκηον ἴπ6 ροϑιτἴοη οὗ Αἰδγοίῃ ᾶπα Βοίμοσοη, γγο οαπποῖ Ὀαΐ ρογ- 
οθἶῖνο {Ππᾶὶ 10 18 ᾿πίχοάπορα ὙοῦῪ ΔΟΌΓαριγ. 101 νοσβα θ0, μον- 
ΕΥ̓ΘΙν 1 δὴ 8ἃ8 ΠΊΠΟἢ δὲ ἃ 1058 ἃ8 ἴπ6 θαυ] ῈΓ ΘΧΡΟΒΙΙΟΥΒ γγΠᾶΐ ἴο 
ἄο. 1 ἀρρθδῦβ 88 ἰἔ νυ. 6---ὃ οὐρῇ ἰο ρῖνθ [Π6 πογίμοσῃ Ρουη- 
ἀδγῪ οὗὁὨ [86 ἰουτοῦυ οὗ Εἰ γαϊπη, δῃά δβίαγίΐηρ ἔγοτι ἃ σθηΐγαὶ 
Ροϊηΐ 8ῃου ὰ ἔγᾶςθ 1 1π νν.  δπὰ 7 1π 81 Θαβίθυυ αἰ γθοίίοι, δπὰ 
{πο ἴῃ {π6 δ. νϑῦβο ἰονγαγάβ {Π6 ννοϑί. Βυΐ 1 {Π18 θ6 σοστϑοῖ, 
(πΠ6 βγβί οἰδιδβθ οὗ ν. 6 18 Ἰῃ}χρ]!οαθ]6 δηὰ τησϑὺ 6 οοττυρί. 
Ῥου Δ ρ5 {Π|6 ΟΥΡῚ ΠΑ] γοδα]ηρ' τν88 : “6 ὕονγαγ 8 [Π6 ποτ [Π6 ὈΟΓάοΣ 
νθηΐ οαΐ ἴο Μ|ΊΟΠΙ ΘΠ 4}}." ΜἩϊολπιοίδαι (ΠΧ Χ. ΜΜαχθώωθ) 8ἰοοά, 

18 8814 οὗ {πΠ6 ΕΡΕΓΔΙΙΙἾἐ08 σ᾽ νηρ' ὌΡ ἃ ρογίίου οὗ {μοῖγ ἰοστί οσυ ἰο Ὠδῃ. 
Νον ἀο γγὸ τοδὰ δηυνμογα ἴδιαι (ἢ 6 ἰογγ οτΥ οὗ ΕΡἢγαῖπὰ ἰουςμοάᾶ (Παὶ οὗ 
υάδῃ ; Ὀυΐ 8 ἔθθγθ γγἃ8 ἃ ἔγθθ βρ8οθ οὐ (86 δδβίϑγῃ 846 οὔ ὑπ ἰδπά, 
Ὀεΐνθϑῃ (ἢ 6 θογάογΒ οὗ 06 ὑτνο ρογίοπβ, νυ ἢ] οἢ τνᾶ8 δὔνουνγαγ 8 ρίνοη ἰο 
Βεπ͵διηΐῃ, 80 ἴθ γθ τνα8 ἀποίδον ἀἰβϑίγιοεί οὐ [86 βαπι Κἰηά, νι αἰο ἢ νγ88 
Δἰ]οἰοὰ ἰο Ὠδη. 
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Δορογαϊηρ ἴο οἴ ΔΡ. χνῇϊ!. 7, Ὀοΐοτο, ὑ.6. οὐ. ἔπ ϑαβὲ Οὐ ΠΟΥΓΉ οαβὲ 
οὗ δοδοια, νη ϊοἢ 18 5] 4 ἴῃ οἤδρ. χχ. 7, δηάὰ χχί. 291, ἴο ᾿νᾶνϑ 
Ὀοϊοηρσεά ἴο ΕἸ γαΐπι.--- Απά ὑπ Ὀογάδν ἐυγηραά ἰοτγαγὰβ ἐπ6 
οαϑὲ ἴο Τδδπδί- ΘἢΠ]Οἢ, πα ραβθθα ΒΥ 11 οἡ {Π6 ϑαβί ἴο ἡ) δποῦδῇ." 
ρῳ ΓΩΣΙ͂Ι Τααπαίδι πθαν δλϊίϊον ἰ8 8614 ἴῃ 1Π6 Οποπιαδί. ἴο ἢᾶανθ 

βίοοά Ὀοίνγθθῃ ΝΘαροΙ 5 (1 σἢ6π}) ἀπά 116 Φογάϑῃη, δὲ [Ππ ἀϊβίδῃοθ 
οἵ ἴθιι Βοιηδῃ π}1168 ἴγσοπη 6 εἰν. Ηρησο ἰξ νγ88 βἰ[ααἰθα ὁῃ 
[80 οαβὶ οὗ Ξ'Π1]οΙ,, ἀπὰ 88 ργορδὈΪΥ [Π6 Θῆνα, ψΠΐοἢ δ ιοίφηπᾶιι 
ΤΠΘΠΟΠ8 ἴῃ ΠΟΠΠΘΟΙο ἢ ΝΘΆΡρο]18 (οἴ. υ. αμπιον Ῥαὶ]. Ρ. 
108.)-- ΓΙ] )ν απολαῖι, ννὨϊοὶι ἰ8 ἀΙβγοαῦ ἔγότη [6 Σγλ)ν Δ ποόδὴ 

ἴπ 6411166, ϑρόκβϑη οὔ ἴῃ 2 Κίηρβ χν. 29 (οὔ τῆν Οὐ ηΔΥΎ ὁ 
1π6 ΒοΟΚ οὗ Κίηρβ ρ. 465), ἰ8. απο ἱπ Αοτδθίδῖοπα τορίοπθ ἴῃ 
ἀυοάθοϊπηο ἰαριάθ ΝΝοαροΐθοβ σοῃῖγα ογ᾽επίθμῃ (Οποπιαδέ. ιν. 
4410), ἀηὰ 18 {πογοίογο ἴο μ6 Ἰοοϊκθά ἔοσ ποᾶῦ ἰο Τδϑπαῖῃ ΘΒ] ; 
(866 υ. αυπιον Ρ. 209.) ὙΠ΄ Αοναδιίξίονλια τόσο 18 51}}} ᾿παϊοαίοα 
ὃν 186 ν᾽ Πρ οὗὁἨ ΑἰΚγαῦδῃ, πῖπθ Βοπιδῃ τη 1168. οπι ΝΘ ΔΡΟ]!8, 
ἰοναγὰβ ἴη6 οαδί (ν] ἃ. Ποδίπϑοη τ. 108).---. 7. Ἐτοιῃ Δ ηοῃ δῇ 
[Π6 ΒουπάδγΥ γδη ἴο Αἰδγοῦ] δηὰ ΝΙδαγδίῃ, δῃά ἰουοποα ({Π6 ἰογτὶ- 
ΤΟΥΥ οἷ) “΄ογῖςο, 80 ἐπαῦ [ἢ9 πουίπογη οι πἀΑΓῪ πιοῦ {116 δου ἤ Γη 
ΠΘΆΡ Αἰδγοίῃ, δηα [6 ΓΟΥΤΊΤΟΥῪ οὗ ΕἸρ᾿Ἰταὶπὰ ἀἸα ποῦ ΓΟ ΠΥ οχίθπα 
ἰο πὸ Ζογάαπ, 1 Αἰδγονῇ 18 [π0 β4π16 ρἷδοθ δ5 ἴπ Αἰδγοίῃ ἴῃ 
ν. 8, ἀηά {ῃ6γὸ 18. ΠῚ 116 1 ΔΩΥ σϑαβοὴ ἰὸ ἀουδῖῦ ἰδ, [πΠ6 ὈοΟυΠάΑΓΥ͂ 
᾿ἴπ6 τὰγηθα ΒΠΑΓΡΙΥ σουπηά ἔγοπι Φδποῆα ἴο [6 βου (ἢ νυϑϑῖ, γα ῃ- 
ηἷηρ᾽ ΡΥΟ ΔΌΪΥ Ὀούνθοη Ταγπιυ8 Αγὰ ἀπά ὅδ απ οα ἐπ6 βοιί οὗἁ 
510}}} (ΒΘ 1.61), δῃ!ὰ ργοοθθαϊηρ ἴῃ ἃ βίγαι σης 11π6 ἰο Αἴαγσγα. Αἱ 
{18 ροϊπξ 18 ἰοστηθά δῃ δουΐθ δηρσὶθ δηά ραϑββθὰ [βσουρῇ {Π6 ΤΥ Αγ 
οἱ Ψι0, ἴποποθ 1 τη 'π δὴ θδϑίθυϊυ ἀϊγοοϊΐοη δηὰ τπϑὶ {86 
ΒΟΌ ΠΟΤῚ ΟΠ ΑΓΎ, ψ ΠΟ τυθηΐ ἰπ ἃ ΠΟΥ -νγαβίουν αἰ γθοίοῃ 
ἔγοτῃ [19 ογάαπ. Τπ8 41}}}}18 ἀπ 51}}}} (ΒΘ .ἢ 61) νγϑγο βἰπδίθα 
Πα [Π6 ἸΣτϊ 5 οὗ ἔπ6 {{ὃ6 οὗ ΕΡρὨγαῖτι, Ἰμβουρη ΒοίΠ 6] τνγὰβ 
ΒΒΘΑΌΘΠΕΪΥ δϑϑίσποὰ ἰο Βοπ)διλῖπ (ομαρ. χυῖ!, 18 δπὰ 22.) 
ΓΙΓΤΣΣ Νραγϑίῃ, 18 ον ἀθητν {110 88Π|6 88 ΤΣ Ναγϑη, (1 ΟἾνγ. 

28) ; δοοογάϊηρ ἰο ἔθ Οποπιαϑί. (8.ν. ΝΑδγαΠα): πᾶς οδί 
Νδογβϑίδ υἱ]]ὰ]4  πάδρογμαπι ἴῃ ααϊπίο τι ]Π]Π]ᾶτῖο Φ 6γῖ ἢ 8, ρτο Δ ΌΪΥ 
οἡ {πὸ πουίῃ-νσοϑὲ οὗ Φ ουῖομο (οἴ. ν. 1 1 οἤαρ. χνῖῖϊ. 21, τ 
)ουίοῃο 18 βαϊά ἴἰο Ῥοίοπρ ἴο {886 ἐγρ6 οἵ Βθη)απλη.)---. 8. 
«Τὴ Ῥογάου νοηΐ οαϊ ἴγοπι Ταρραδὴ οϑιναγὰ (ὁ {Π6 γσίυθη οὗ 
γος ἀπὰ [Π6 ροΐηρβ ουξ ἐΠπογθοῦ τοῦτο δ [ῃ6 864. ΑΒ 7Ζαρριαλ 
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8. ποῖ Ῥγθν οὐ }} τηθηιοι θα, 5ηἀ {ΠΟΥ ουΘ ΓΠΒΣΙ [88 ΠΟ αἀἰγοοὶ 

οοηηθοῦοη ΜΙ ΔΩ ηρ 1 ἴῃ 186 τοχὲ Βδίογβ τ8, [π8 οοσταρὲ βέαϊθ 
οὗ (πῸὸ Μαβογοίὶς ἰθχῦ 18 οἰθαυν ργουθά, Ταρρυδῇ βθϑιη8, ἵγοτα 
οΠδρ. χυἹ!. 7, ἴο πανθ Ὀθθὴ βιϊῃδιίθα οἡ [Π8 βου οὗἩ ΜΙΟ πο ΒΔ ἢ ; 
υ. Καιαπον (Ῥα]. Ρ. 168), οπ ἴΠ6 σΟὨΓΓΑΓΥ, 18 οἵ ορὶπίοπ ἐμαὶ “( 11 
ὙΥᾺ5 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴΠ6 ρῥγεβεηΐ Βοϊδὰ Ταίΐαθ οὐ ἴπ6 πού οαϑὶ οὗ 
ΘΙοοπι." 1 {Ππ18 Ὀ6 οογγϑοῦ, 1 σἀηπῃοῦ ΡΟΒΒΙὈΪΥ ἀπάογβίδηα {1 
(ΘΒ ΣΙ ΡΌ ΟΠ Β 1Π Ομάρ. ΧΥΙΣ. 7 δπά 9, “ δῃηὰ {π6 οοαϑὲ οἵ Μδηῃβββθῆ 
νᾶ ἔγοιη Αβϑῇῆοῦ (10) Μ|ΊΓὮ ταί 4}}, 1 οἢ (18) Ὀοίοσο Θ᾽ ἤτω, δηὰ 
{π6 Βογάον πϑῃξ οἡ {Π6 τῖσαι Βαηὰ, {.6. βόπ τναγάβ ἴο {π6 ᾿πΠῃ 80 ]- 
ἰαπί8 οὗ Επ-Τἀρρυδ}---ηὰ [86 Ὀογάον ἀοβοθηαθα ἰο {Π6 τῖνοῦ οὗ 
τοράβ. ἘἘὸγ 16 [Π6 ὈΟΓΩΘΥ τδη ἔγοπι ΜΙΟΒαο Δ Ὀοίογο ϑ':Ἰοἤ θη 
δου Πυγαγὰβ το Εη-ΤἌρΡραδΙι, ἀπ ργοσθαα θα {Πθπο6 ἴο 186 Γἶνοῦ οὗ 
τϑϑάβ, ΜΙοβιβθέμδἢ τηυϑὲ πάνθ Ὀθθη δασμοῦ ἴο {886 πουτῖ ἰμδη 

ΤάΡρυδθ. Απά νομοῦ νὰ ρίας Μιοληισίμαΐ, Ὀοίογα β΄ οπθαι 
ου ἴπ6 Θϑβίθσῃ, ΠΟΥ ΘαΒίθγἢ, ΟἹ, 88 ὩΣ» ΔΟσΟΓΙηρ ἴο ΟΠΔ0. 

ΧΥ͂. 8, ἸΩΔῪ 450 βί σὩΕΎ, νυϑϑίοσῃ β46 οὗ βοβϑιῃ, ΤΆρρθδῇ πλυβὶ 
511} θ6 Βουρ! οἡ [16 βου ἢ τνοϑὶ οὗ ϑιςῆθη). ΤῸ {π6 βᾶπιθ γϑϑβ]ῇ 
6 ΔΓ 8180 ὈσουρσὮς ὈΥ [86 ἀοβου ροη σοη ΑΙ Π6α Ἰὴ Πρ. χνὶ 9, 
ΥΒΙΟἢ 18 [πὰ ΠΑΓΙΊΟΠΥ ΝΠ [ἢ 6 ν 86 ὈΘΙΌΓΘ α8, ἐἰμαῇῷ [86 ῬΟΙΠΑΔΓΥ 
ΤᾺ τνοϑίναγαβ ἔγοτὶ ΤΑρραδῇ ἴο [16 8βἴγϑαπι οὗ τθοάϑ. ΤΏ συν 

ΟΥ̓ τϑθίῖ8, ἊΡ ΤΑῚ 8 πού {86 ΝΑ ιν Αυά]θὴ (ι-.,.»} (ὦ) ϑῦονθ 

ορρα, 8ἃ8 7)οηῖμδ ΒΌΡροβαεβ (ἀπ εν διυά, 1. Ρ. 140), Ραὶ 
{Π6 βίγθδιῃ ψνῃϊοῖ ἤοννβ ἱπο ἰΠ6 Μραϊζθυγαμθαπ ὅθα Ὀθίνγθθη 
Αὐϑαΐ ἀπά Οὕὐδοβαγθὰ (δοοοσαΐϊησ ἴο {π6 νἱΐα βαδαϊπὶ ῃ. 191) 

68}164 [Π6 ς. κλρϑ!} 4» 1.6. [86 τῖνοῦ οὗ σϑϑάβ (οἷ 116 Μίϊπομηον 

Βδνιϑῦν γϑίοσσθα ἴο ἀθονα Νο. 240 γ. 888). Τη Κιορογῦβ πγΔρ ἰἢ 
15 ς8]]16ἀ [Π6 ΝΡ Αι Ζαδιιγα. ΓΘ 18 ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ΘΧρ]ἰπθὰ 

ὈΥ όροηιο ἴο τηθδῇ δὰ τῆϑγθ βαἸβἰββί πιάτα. [15 1 ἀἸΒρα δον {Π9 
Μοαιοσταποδῃ.---Υ͂. 9. ΤΣ: 8δηἀ {ἢ} οΓ0168,. 6.) ΟρΘ ΙΒ. Υ ὙΠ 

[16 οἰ168. πρστηρτι: ἐλό Ῥίαδε8 γγΠΙΟἢ γ Τὸ ρογτοποά οὐ. ΤῊΪ8 

18 ἃ δι δίδηζινθ, ἴῃ ὁρροβίοῃ ἴο ΥΩ» ΠΘΠ66 {Π0 ΓΘ 18 ὯῸ ΠΘΟΘ8- 

1 ΤῊ δβἰδίθιηθπί οὗ υ. απο ῖΒ βαρρογίοθα ὈΥ ἐΠ6 ΓΟΙΠΔΡΚ Ἰηδάθ 
Ὀγ [86 τουίοννοσ οὗ [86 ἤτγβι δαϊοι οὗὨ δὶ8 Ῥαἱθβίϊηθ (Μύπομπον μοὶ. 
Απζ. 1886. Νο. 252 Ρ. 988), νῖῖο ΒΔΥ8: “ΤΔΡΡυΔὮ 18 ΘΟΥΔΙΗΪΥ ἴο 6 
Ἰοοκκοὰ ἔογ οὐ ἰδ ποῦίδ δδαβὺ οὔ ϑ':οδϑθιὰ, σψβογο (86 ῥῬγοβοπὶ Βοϊδά 
Ταΐαο -- (πὸ Ἰαπα οὗ ΤΆρρυδὶ 1168; 88 να βπὰ ἔγοπι ϑγοζαγά (ρ. 862 
δὰ 868) «08... χν!ΐϊ. 8. 
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8 ΤῸΓ αἰίοσίπρ [Π6 νονν6]8, ΔῸΣ σᾶ τ τηακα ἴΐ ἱπίο ἃ Πορ]ιαὶ 
γι οἶρ]6 (νά. Μαμνον ἴῃ Ιοοο). ὩΤαρραδὶ ννᾶ8 ὁπ οἵ [{|6 οἰ ἐ᾽68 

1Ππ8 Δρριορτγίαἴοθά ἰο Ερ!ιταῖπη νη {Π6 ΠἸταϊτ8 οὗἁὨ {{Π|6 ἙΘΥΤΊΓΟΤΥ 
οὗ Μαπδββθῇ, οἷ, εἰναρ. Χν!, ὃ 864ᾳ. 1]16 γθᾶβϑοῃ ἸΥΕΥ͂ σογίδίη οἹὉ168 

ψΓΘΓΟ δϑβὶσηθα ἴο {Π16 ΕἸ ΓΑΙ 1065 ἴῃ [Π6 ᾿πμογϊίαποο οὗ Μδῃδββθῖι, 
18 Βιρροβθα ὈγῪ Οαίἰυΐη, Μαβιιι ἀινὰ οἴ ογβ ἴο βανθ θθθη, {Ππαᾶΐ αἴἶον 

{πεῖν γοἰαϊῖνθ Ὀοιπάμγιθα πὰ Ὀθοη ἀθοϊάρα ἀροπ, 10 ν'85 ἰουπα 
ὉΡΟῊ ΠΟΙ ΡΑΙΊΒοη {ἰπαΐ [86 ΓοΥΥ ΟΡῪ οὗἩ ΕἸΡγαῖπι ν᾽ 88 ἴοο δ:}8}] 1) 

Ρτορογίίΐοη ἰο ἰΐ8 βίγοηριῃ. Τ]}}8 18. ροββι}]6, θὰ: οἰ ΘΓ ΓΘΆΒΟΠΒ 
τὶρῃς 6 1δουρ] οἔ,---Κ. 10. ΤῈ σϑιηδυκ, ἀρροηάθα ὈΥ (86 
δαῖμον ἰο ἴΠ6 ἀαβουρθοη οὗ [Π6 σουπηίτυ, ψιϊοι ἢ6 88 [Δ Κθῃ 
ἔγοπι ἴΠ6 οτγἱρσίπαὶ γϑοογά, ἴο ἴπ6 οἴἴθοι [παὶ ἴΠ6 Οδπ Δ ΠῚ 065 ΚΘ ΓΘ 
ποῖ ἀτγίνοη ουὔΐϊ οἵ (ἀ6Ζοσυ, ἰϑδ 8 18 βαεγοπά {{|᾿π 1} 6116 οὗ ἐ οϑῆυδ, 
ἴο {π6 ρουϊοά θοίνθθῃ 15 ἀθαῦῃ δηα {Π6 τοῖρῃ οἵ ϑοϊοπιοθῃ. ὙΠ θη 
Θοϊοιηοπ δϑοοπάρα {π6 ἐπ γοπρ, ΡΏΑγδΟῦ Πα ἰάθη δηα Ὀαγπὶ {Π6 

οἰἴγ δηὰ μά δχρϑὶ]ϑὰ {π6 (ὐδπδδῃῖδβ (1 Κίηρβ ἰχ. 16). ΤῊ] 18 
δἀάοα ὃν {μ6 ;Χ Χ.-Οὐ Οθξθν 5866 οἤδρ. χ. 88.---σ- Ὁ : [6 

(ὐἱδαίΐαγγ ἀδροπαάδηϊ, (866 τὴ ΟὐοἸα θη ἴΔτΥ οἡ [86 ΒοΟΚΒ οὔ Κίηρβ 
Ρ. 44 δῃὰ 97 864.) 

--ΠΘΞΘΞΘῸῸὃῸὃῸὃῸ ....... -.....-.. .. ... . .. .Ἠ.-..-... 

ΟΒιαρίον Χυ]]. 1---α, Το ἱπλογίίαπος ὁ Μαπαδεοῖ ὁπ ἰἠὶδ 5146 
ο ἐδο Ψονάαπ. ΑΙ8 ομθ δια] οὗ {Π| {γα οὗ Μαδηδββθῇ ἢδα αἰγοδαν 
ΓΘοοῖνα {ΠΕΣ ᾿Π ΠΟΥ! ΠΟῸΘ ὁ 1Π6 οὔ Υ 8146 οὗὨἍ τπ6 «ογάδη (οἢδρ. 
ΧΙ. 29 844.}, {π6 δαῖμον ὑπουρῆηςΐ 1Ὁ Ποσοβϑασυ, Ὀαίογο ἀθβουιίηρσ 
[Π6 ΤΟΥΤῚ ΟΥΎ δϑβϑισηθά ἴο {Π6 οἴου ΠΑ] οἡ [118 δ: 46, ἴο σῖνϑ ἃ ἰ15ὲ 
οὗ [Π6 ἔλπλ}}}168, στῇ γθοοῖνϑα [Π61Ὁ ρογίϊοπ οη ϑδοὶ 8146 (νν. 1--- 6.) 
--ῸἮ. 1. Τα ἢγϑί οἴδιβα οοπίδι ἢ {π6 ἱπισοηασίίοη ἴο ἔπ 8 ἀοβοῦρ- 
[ἴοπ, τ οἢ ΤΌ] οντα, οὗ {Π6 ἰοῦ {πὶ [8}} ἴο 16 Μαμδββιίθβ (ομρ. 
χν. 1).---Οἡ {Π|0 ΟΣ Γββίοη, “' Ὁ ΠῈ (Μδῃδβ86}}) ψ 88 {π6 ἢγει- 
Ὀοτῃ οὗ “ο56ρ}},᾽ (οἶ αεπ. χῖνι. 20 δηά χὶν!!. ὅ), αϑἴιιδ ΟΌΒοΥν 65 
[Π8ῖ, ““ἢ18 ΙΓ 18 πηθμεἰοπϑα 48 8Δη Ἔχρίδηδίίοη οὗ {π6 γϑάβοῃ ψῈΥ 
ἢ ννδ8 50 ΣΟΥ οημάονοα ὈΥ (ἀὐοά, 848 ἴο Γϑοοῖνθ ροβϑθββίοῃϑ οὔ 
οί 51468 οὗ [ῃ6 “οτάδη. οβοπηιᾶϊζἝ ον, οὐ {ῃ6 οἵμοὺ Παπά, 
{Π1ηΚ8 10 τῆογα ῬγΟΌ8]6 “ ΕΠγαῦ 11 18 τηϑηθοποα 85 [6 γθᾶϑοῦ ΨΥ 
Μαπδββθῇ, γγΠο τῦδϑ ποῖ ὁη6 οὗὨἉ [Π6 5015 οὗ 8.00}, Γϑοοϊνϑα ἃ βῆδυϑ 

οὔ 1π6 απ οὗ δηῆδδῃ, ᾿ῃ σοϊητηοῃ νυ ἢ “8005 80η8.) ΝΟ ΟΡ 

Οὔ 686 ΟΡ ΠΙΟΏ5 οΔη ὃ6 6540] }18η64Δ. Ὑμαὶ οὗ αξβίιιδ ἰθ αἴ νϑυδηοθ 
ὙΠ 186 οὶ {Πα ΔΙΙΠοὰρῇ Μαπαββθῇ τνα8 {}|6 ἔσϑε θοση, γοὶ ἤθη 
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|| ρδί τ γ ἢ “Φ84οοὺ δἀορίοά Π]πὶ τοροῦμοῦ ἢ 1118 ὈΓΟΙ ΠΟΥ 88 ἢ]8 
ΟΥ̓ΤΠ 8018, 6 ρἰασοα Ὠση Ὀοΐονν Εἰ ργαῖπὶ ἢ [Π6 ργοροίῖς νγογαϑ, 
« Ἐ }]) γαῖα νν}}} Ὀ6. σγοαίον ἴῃ8π Μδηῃδβ586}}" ((ἀθη χἰνῇϊ. ὅ δπὰ 
14---19). Ταῦ οὗ ᾿ἰοϑορην ον 18. ἩΠ]ορίοαὶ, ἴοΓ {Π|6 ἔννο 8Β0ῃ8 οὗ 
“8600 οοι]ά ποῖ ροβϑι ᾽ν μάνα τϑοθῖνθα ὕννο ρου 1008 ἴπ (ὑδπϑϑῃ, 
δόσαιι86 ΜΠ 4586 ἢ γγ88 [πὸ ἢγϑβὺ- θΟΧῊ.---ἶΝ  Βύγ688 15 ἴο θ6 ἰαἸά ἅμοῃ 

{16 "5, πὰ [π6 τϑηιαγῖκ ἰ8 5 ΡΙΥ τη 'π Δη ΠΟ ρδίοπ οὔἉ {116 

Βοηθαϊορίοαὶ ἱπίοστηδιίοη νυ] ἢ [Ό]]οννβ. ποθ Ὁ ΠΟΙὨΙΏΘΉ668 ἐῃ6 

σοποαϊορίοιῃ δοσουηΐ, ψὨ]οἢ ργθοθά 88 ἔπ ἀθβουρίοη οὗ {Π|6 ΤΟ ΥΤ]- 
ἴΟΥΥ,) ἃπα σθϑοθοθβ ἴο νοῦ. 6. ὙΠ τοραγά ἴο [Π6 σοπϑίγαοίοη, 
Ἵ Ὁ ἰβ ἤγβῦ τι τθη δρβοϊαΐθὶσ, ἀπά ἰδ ΠΠΘ ἢ τϑϑιπιθά ἴῃ [Π6 

45, ψνΒῖ οἷν ΠΟ Πονγβ ἽΓΤῊ : “ἴο ΜΑΟΠΪΡ, ΠΑΠΛΘΙΥ - . . ἴο ὧν 

ψατα Οἰϊθαά ἀπά Βαβῆδῃ (4]]οὐἐ6 4), θδθοδαβ86 ἢ6 ννᾶβ ἃ πη8} οὗ γγὰ 7, 

ὦ. 6.) Ὀδσδυδα ἔπ ὈΓΆΝΘΓΥ, Ψν Ιοἢ 6 αἰβρίαγθα ἴθ {Π6 σοπααοϑί οὗ 
ἴεθα ἃ Βδβῆδη, μα ρσίνϑη Βῖτα ἃ 51 οἰδίτη ἴο {Πο86 ΑΕΓ οἴ8, 
(οἴ. οδαρ. χῖ!. 29). αολὴν 15 αϑοα ἴον ἢ]5 [ΆΤΉΥ, ἴῸΓ 16 ννὰ8 ποῖ 
6 ΠΗ π8618, θα ἢἷ8 ἀθβοθη ἀδηΐβ, Αγ ἀπὰ ΝΟΡα, ψτηο σοπαπογοα 
Βαβίνιδη (Νυμι. χχχὶϊ. 41 β6ᾳ.; δας "1 18). Το σοηραϊορίοαὶ 
115ὲ οὗ τΠ6 ἔλπη:] 168 οὗ Μαηαββοῖ, 88 σίνϑη ἱῃ {π6 ΟἹα Ταβίαμηθηϊ, 
18. ποῖ φυϊΐία οἰθασ. Δοοογάϊησ ἴο Ναπι. χχνὶ. 29 864.; 1 ΟΠγ. 
νΙ. 14. 864. ; “Φοϑῇ. χνἱ]. 8, {Ππ6 ΟὨΪΥ ἀρβοοπἀδηΐβ οὗ Μαπδββθῇ 
ν Γ Μδοῆὶγ, {π6 ἰουπάοσ οὗἉ ἴΠ6 ἔἈΠ]Υ οὗ [πη Μίδοῃ γῖθβ, ἀπά 
Μδο τ᾿ Β δοη (ἸἸδαα, τοπὶ γνἤοπι ἴΠ6 (68 168 Βρεδὴσ. Ηδποα 
4}} 1πΠ6 Μδμπαβϑιῖθβ ἀθβδοοηαἀρα ἔγοιῃ Μδοῖῖγ. Βαϊ ἤθη ννὸ γϑϑά, 

ποῦ 5 πα ηρ, οὔα ἔστην οὐ Μδο} ΓΙ [68 88 τν6}} ἃ8 οὔ Π6 Ἀπ, ν 
οὗ ΟἸἰεδαάϊ65 (Να. χχνῖ. 29), {118 866 π|8 ἴο ἀδθῃποῖθ 4}} {ἢ 6 
ἀδβϑοθπαάδηΐβ οὗ Μδοῦν ὀχοθρὶ {086 ὙΠῸ βρύϑηρ ἔγοπὶ ἢ18. βοῇ 
αΙοαα. Τ]ο86 Μδομιτ68 στοοοῖνϑα {Π6}Ὁ ἸΠΠουδησ6 οἡ [Π6 ΟἴΠΘΓ 
8146 οὗἉἍ 16 “ογάδη (νι: 4. οἴαρ. χἱμ. 29), {πὸ ΟἸ]οα [68 οα {18 
8116 δἱοηρ ψοἢ Ερηγαῃ. Τὴθ Ἰδοῦ Ὁ ΎΓΣΣῚ ΓΟ Ὃϑ ἐδ 

γεδί Ο ἐδ οἰλϊάγοη οὗ Ῥίαπαδδοῦ (ν. 2), ν το αἰν4οα ἀραΐη ᾿ηΐο 
51χ [Ἀ1}1}168 (νν. 2, 8). -ν ΣΧ ΣΝ ἀοε8 ποῖ τηθϑῃ γαίλόν, Ὀαὶ 

ἰογὰ οὐ ροϑ86880} οἵ (ἰϊορδά, ΤᾺ 8 18 ἀρραγθηΐ ἔγοηι 16 ἔαοϊ εΠἸδὲ 
Ὁ 4068 ποῖ δίδηα [ὉΓ ΔΠΥ ᾿παϊν] 08] ἴῃ 0Π18 ραββαρθ, ὰΐ [Ὁ 8ῃ 

ΘηΕχΘ ἤλπιῖϊν, δα 4͵80 ἔγοτῃ {ῃ6 ἀγίϊοϊθ ἴῃ ἘΟΌΎΡΙΑΣ σ Ἴνὸλ νὰ 

16 ἀγίϊοϊα αἰσσαγβ ἀθποίθϑ [6 ργονίποθ (οἵ. Ναπηι. χχχὶϊ 40 ; 
Ὀϑαῖ. ᾿ϊ. 10 84ᾳ4.; Φοδῆυδ χϊ. 11, 81, χυ!. 1, δ); ὙΠΘΓΘΑΒ 
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ΜΘ ἐν βοὴ οἵ σταπάβοῃ οὔ ἔπαὶ παπιθ 18 ἱπναγΙ Δ Ό]}Υ 6416 “τυ ἷου» 
Νηι. χχυὶ. 29 ; Ψοβῇ. χυΐϊ. ὃ ; 1 ΟἿ γ. νὶϊ, 17.-- ΕἿΣ νϑῦβο 2 οἵ. 
Νά. χχυΐ. 80---ὃ2, [ηβίοδα οὗ ἼΩΝ ΑΡΊ6Ζθὺ νγϑ αν {Π|6 γ6 

ΝΙΝ [ο2ογσ. Ομ οὗ [8686 ξΟγπιθ β ΟΥἀΘΏΓΥ ἀπ ΘΕῸΣ οὗ {Π|6 

Ρϑῃ. ΒΥ ΣΡ ββίοη ὩΥΩΝΤῚ “Ὁ Ὅ23 15 ποῦ ρ]θομδβίϊο ; 1ἴ τηθδῃ8, 

ποῖ ἔμι6 τ1816 βοη8, Βαΐ [μ6 τηα]6 ἀοϑοομάδηϊβ. Απὰ 88 Ὁ ἴῃ [6 
ΘΠ ΘΑΙΟρΡΊ68. πο] 68 411 ἴΠ6 ἀοϑοθηἀδηΐβ ὈοΓἢ τηαὶθ ἀπά ἔθιμδ]ϑ, 
γΥἢ115ὲ ᾿ῃ 116 ργβοηΐ 1ηβίϑιισθ [86 ἴδηγαϊθ ἀθβοθηἀδηΐβ ΓΘ Βρδο Δ Ϊν 
Ὠδιη6α, ΣΝ 8 δα ἀθα ᾿θγθ ἴο ργδθνθηΐ ΟὈΒΟΌΣΙΥ. --- ΕῸΓ ν. ὃ 8560 
Νυμ. χχνὶ. 88.---ἰπ ν. 4, [Ὡ9 ἀδλυρῇ τοι οἵ Ζ6]ορ δ] δα, νἰιο ἀἸοα 
1 [86 ἩΠῸΘΓΏ688 ψιΠποὰΐ ΔΩ τηδῖθ ἀσβοθηαδηίβ, ρου το (86 
σοιηχηϊ θα ἕο ἀν! ἀϊησ [Π6 Ἰαπα ἴο [Ό]]ονν [6 ῥσγϑοθρὶ οἵ Μοβϑβ, 
δπὰ σῖνο Π6πὶ 8ῃ πῃ υ Δ Π0 6 ἴῃ [Π9 ἰαπα διιοηρ {Π|Η6|Γ Ὀγοί θη 
(ΝΌ. χχνὶ]. 1--- 7). ὙΠΟΙ͂ ᾿πΒο γι ίϑησθ 18 4] οὐἐθα {Πθ1λ.---Ἶ ) ν. ὅ, 
0. 6 αῦο ἤθγο ἱπίοστηθα ἐμὲ ἴμ6 απ, ψὩ]οἢ [611] το ἐπ ἰοῦ οὗ 
{{|ὸ Μαμπαβείῖοβ, δὰ ἴο θ6 αἰνιἀθὰ ἱπίο ἴθῃ ρογίοῃ8, δβίποθ {ῃ6 
1816 ἀδϑοθπήδηΐβ οοηβιβίθα οὗ ἔνθ [ἈΠπ|1}168, δηα {ΠΟΓΘΙΌΓΕα γτοοοῖνρα 
ἔνθ 8Π|8Γ68, δηὰ {Π6 βιχίῃ ἔπ] γ, {παᾶὶ οὗ ΟΡ ΟΣ, τνγα8 ἀραὶπῃ βυῦ- 
αἰνὶἀ64 Ἰηἴο ἔνο ἴδῃ} 168, ν]2.) ἔῃοβ6 οὗ ἢ18 ἔνθ ρσυδηἀαδαρἨἢίθιβ, 
{πῸ ἀδιρἢ το Γ8 οὗὨ ΖΘ] ορμθμδα, γΠῸ ὑγ 6 τη ΔυγΙ θα ἴο πλθὴ ἔγοπὶ [86 
ΟἾΠΟΥ Ἀγ 1168 οὐἁἨ {ΠΕΡῚ ον ρα (Ναηι. Χχχυὶ. 1---10), δῃηά ἴο 
ΘΔ Οἢ οὗὨ [Π686 βθαἰν]8]0}8 ἃ 5ρθο18] βῆδασγο ἴῃ ἴΠ6 Ἰαπά νγἃ8 αβϑϑιρῃηοά. 
- Τῆο νοὶ ο7 απαδ8ο}."8 8οη.8 ἃγ6 ποῖ, 858 ἴῃ Υ. 2, {πὸ ΟἹ Θδα 068, 
θυΐ ἐ6 Μδοπιγι68. 

γν. 1---18. Βοιπαάανῖο8δ απὰ οαίοπὶ οὗ ἰδὲ ὑμλονίίαποθ οΥ {6 
Μαπαδεοϊίοδ οπ ἐλὶδ δ[(6.---Ὗ. 1---10 ἃ. σοηΐδῖηβ ἃ ἀοβουϊρίίοη οὗ 
[86 Βου ΒΟτ ὈΟΘΠάδΣΥ τονναγὰ8 ΕΡΗ γαίῃ ; νυ. 10 Ὁ. ἀμὰ 11 οὗ 1} 
ΠοΟΥΓΠΟΣΏ Δηα θαβϑίθσῃ Ῥουπάδγεβ. Υ. 7 86θᾳ. Τὴ δοοουπῖ οὗ 1Π6 
ΒΟ Π στ ὈΟΙΠΟΔΓΥ σου ΊΘης665 τυ [ἢ6 οαβύοσῃ ομα. ΤΠ Ὀουῃ- 
ἀδγΥ Ἰΐπ6 ρᾳ886α βουϊῃνναγάβ ποτα Αβῆοῦ ἴο ΜΙοβιηοίμδι, ἰδ ῥσο- 
οοροάβα ἐμθησθ πῃ 8 βου! ἢ- γί αἰγθοοη ἴο {Ππ6 ἸμΠΔὈΙ ἰΔηΐ8 οἵ 
Ἐπ Τάρρυδῃ, ἰοανίηρ {π6 ἰαπά οὗἩἨἁ Ταρρυδὰ ἴπ [ἢ6 ροββϑδβϑίοῃ οὗ 
1ηὴ6 Μαῃββϑβίΐθβ, {π6 οἱἐγ οἵ Τἀρρυδ, νον ϑίοοά προι ἐδ 6 ουΐ- 
βκιγίβ, ἰο 116 ΕἸῃγαϊπιϊθ8. Ετοῦὶ ἔπ Ταρραδῃ ὃ οχίθπαθα (ο 
[16 τῖνου οὗ γθϑαβ8.--- 0 ὮΝ Αελοὸν ταθπιϊοηϑά ἤθγΘ 88 [86 βίδιῦ- 

ἵπρὶ Ροϊῃξ οὗἁἉ {118 ὈΟ ΠάΑΡῪ Ἰΐπθ σαπποῖ ματα θθθη {Π6 [ΟΥΓΙΓΟΓῪ οἵ 
(π6 {6 οὗ ΑΒΠ6Γ (γῃὸμ}» [Ὁ ταὶ νγὰ8 βιϊπαίθα οὐ {πΠ6 ποῦῖῃ οὗ 

ἐπ6 ἱπμουϊέδποθ οὐ Μδηϑββθὴ (νυν. 10), αὶ ἃ οΟἸΕΥ οὗ αἰδίσιοῖ οἡ 186 
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ϑαϑὶ οὐ ϑ΄'᾽οῃθυπη. Ασοογαΐηρ ἰο {πΠ6 Οποπιαδέ. (8.ν. 567) [Π9 ρΡΪδς6 
νν88 511}} 1 δχίβίθῃοθ ἴῃ [86 ἔπη9 οὗ Σιδοδίι8, Ὀαὶπρ' [θη ἃ νΊ]σο 
οΥ Πϑιηϊεὶ (κώμη), ἥθεοη. Εοπιδη τ} 1168 ἔγοηι ΝΘΆΡΟΪ1Β οἡ {Π6 ΑΥ 
ἴο Βοίμβοϑῃ [υχίδ νίαπὶ ρα] σαπι. ΤΠ18 18 1π ΒΑΣΤΊΟΠΥ τ ἢ {Π6 
Πίπον. Ηΐϊονοϑ., Ἰ ἢ α͵5οὸ βίαϊθϑ {Παὲ ΑΒΘ γγὰ8 Ὡ1Π6 οι ἢ}1168 

ἔγοη ϑουίῃορο β (Βοίμβ5θ8η). 44865 τηυβῦ ποῖ, ἐπογοίογθ, 6 

Ἰοοκαβά ἴον ἴῃ ϑιίγίβ, ὑυθ το 1ἢ 18. ρἰασθα οἡ αἄϊορεονί᾿ 8 τῶὰρ (ἢ ἃ 
ποίϑ οὗ ἱπίογγονδίίοη, ἰδ 18. {τὰ 6)}, θὰ τπιαδῦ ἤᾶνθ Ὀθθη δἰζααίοα 

ξασίμοῦ ἴο [6 ποι.----ΕῸΥ [16 ροβιίοη οὗ ὲοληιοίλαδ, πὰ 7αρ- 
»ιαΐ 866 οἴδρ. χνὶ. 6 δῃὰ 8. ΓΉΒΣΙ ἿΨ 15 ποῦ ἃ βρυίηρ' ὈΥ {ῃ6 

οἷἐγ οὐ Τάρραδῃ, θαῦ τπ6 πᾶπια οὗ {π6 οἷν 1861 συμ οι 18 Βοπη6- 
Ὀτηθ8 ΔὈυγονίδίθα ἰηΐο Ταρριαῆ.---ἰϑλθοιθηι, ἃ. ΟἸἿΥ ἔΓΘαΌΘΠΩΥ 
οσοαστῖηρ ἴῃ [Π6 ΠΙΒΙΟΓΥ οὗἉ [6 ῥδιγ τ ἢ 8, θούνγθοῃ 9 πιουῃΐαὶῃ 5 
οὗ λα] δῃὰ (ὑοσιΖίπι, οδ]οὰ αἱ ἃ ἰδίου ροσοα ΕἾανία ΪΝϑαροϊίβ, 
ΜΠ ἢ γγᾶ5 Ἀγ γασ 8 σμδηρσοά πο ΝΝΑΡΌΪῈ8 οΥ ΝΑὈ] 8, {πὸ ἤδη 
{παῖ 1 Ὀ6ΑΥ5 δ {πΠ6 ργθβϑϑῃΐ δύ (οΐ υ. αιπιον Ῥα]. Ρ. 1δ8 564. 
δηα οδίπδοπ 111. 102 5.4. ἀηὰ 90 84ᾳᾷᾳᾷ.) [ἢ {μοη, {πΠ6 θοη ΑΓ 
ΓΔ ΠῸΠῚ Α5ΠῸΓ ραϑὲ ΄'σμθῃ ἰο ΜΙιΙοβηοίμδἢ, ἴΠ6 [ΟΠ ΟΥΎ οὗ 
Μαμῃδββθὶ), 88 ἰοίαπα (Ῥα]. Ρ. 157) μ88 οὐβεγνϑά, ἀϊά ποῖ Ὄχίθμα 
ἴο τ16 ΦΨογάδῃ ; δηὰ ἰΐ,) δοσογάϊησ ἴο ἴπ6 ρυόραρῖθ δοοουπὶ οὗ 
σΠΔρΡ. χνὶ. 6, [πὸ πονίμου ὈΟυΠάδΥΥ οὗ ΕΗ γαῖτα σαη ἔγοτῃ ΜΊΟΝ- 
τ ΙΒ} ἴῃ 8. βου ῃ- βίον αἰγθοίίοη ἴο «Γουίομο δπα τηοῦ 1Π6 
ΒΟ ΓΒ στ Ὀογάογ αὖ Αἴδγοίῃ, [π0 Τογγοῦυ οὗ ΕἸΡΗγαΐ τη 4150 αϊἸα ποῖ 
ΓΟΔΟΙ ἴΠ0 ογάδη, πού δίδηάϊηρ (πᾶ [Π6 ὈοιΠάΔΓΥ ἰ8 ἀγᾶνν 
ἴο 1Π6 ΥΣἶνοῚ ἴῃ σΠΔΡ. Χνΐ. 1 ἀπά 7, ργοῦα θυ τι τοίδγθηςθ ἴο [ἢ 6 
Βογάθυβ οὗ Βεη)απηῖη (ΟΡ. χν, 12). ΤΠο γδοὶ οὐ Ἰδηὰ, Β6- 
ὕπθοῃ {Π6 Φογτάδη δῃὰ {ῃθ Ἰ1πη6 ἄγαν ἴγομι ΑβΠ6Ὲ . δογοββ ΜΊΌἢ- 
ταϑί 8 ἴο Αἰδγοῖῃ, πχαβὲ {ΠΘΓ ογο πᾶν Ὀθθη σθοκοηθα ἃ8 ρασγί οὗ 

1Π6 ᾿ῃΠοι δηςθ οὗἩ ἴπΠ6 ἐσῖθο οὗ ββ8ομδγ,  1ο} θουηάοα ἐμαὶ οὗ 

Μδηδββθὴ οἡ 1ἴΠ6 οδϑῦ (ν. 10)... Βιυῖΐ 88 Μδῃβδββθὴ γϑοθὶνθα βοῃιθ 
οἰ108 νὴ] {Π|6 ΤΟΥΥΙΟΓΥ οὗὨ 1888 ἢ 8Υ, 6.0.) ΒΘ ΠΒθδη πὶ [Π6 ν δ]  Ὺ 

οὗ {πΠ6 Φογάδη (ν. 11), [818 ἰγαοῦ οὗἨ απ τδΥ ἴανθ Ὀθθῃ 8.086- 
4αΘΠΕΪΥ σοηδίἀογθα ἃ8 Ὀοϊοηρίησ ἴο ἴΠ6 {106 οὐἩ Φόβθρῇ ; δβ8 1ἰ 
γ8 Ὀγ “οδορλμ8 (Απί. ν. 1. 22)---Ἶ. 9. “Απά {π6 Ῥουπάδγυ 
ἀεβεθηάρα (ἔγοπι {}1|6 ᾿πουῃ δὶπ8 ἴο {μ6 ρΡ]41η) ἰο ἐμιθ σῖνϑὺ οὔ σβϑαβ, 
οἡ ἴδ6 βου οὗἨ {π6 σῖνοσ. ὙὩΠ18 ἔὨΓΠΙ5Π.68 ἀπ Θχρ δηδίίοη οὗ 
σἤδρ. χνὶ. ὃ. “ΤΠ 686 οἱἴδβ. Ὀβθοῃρθά ἰὸ Ερἢῃγαὶπι διηοηρϑί {Π6 
οἷ68. οὗ Μαπδββθῃ." ΥὙΥ̓ΒΙΟἢ οἰτἰο81 [0 18. σου ΓΑ ΙΪΥ δαΓΈ ΟΣ 
δα οά, “ αηὰ {πῸ ἰουτοΥΥ οἵ Μδπβββθῖ τὰ ἡ ἴπὸ πουιῃ οὗ {116 

26" 
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βίγθδτη." Βυῖΐ {Π|8 4068 ποῖ ΤΟΥ ΔηΥ Ἰίρῃΐ ἀροῃ ἴΠ6 ααοβίϊοῃ. 
ΤΠ οχρίδπδίίοη σίνοπ ὈΥ “Μαβιιϑ ἰδ πὸ ἀουὺνὲ [6 σογγθοϊ ὁΠ6 : 
76 1, νι οὶ βοραγαϊθα {6 βοββθββίοῃϑ οἵὗἨ [π6 ὕννο ὑὈγοῦΠο 8 
ἔτοπῃ δον οἵ θυ σϑῃ ἴο {Π6 βου οὐ 1}|8 σῖνοι' Ομ ποβὰβ (γγὴ ὮκὉ} 
{ῃ9 Γῖνον οὗ γ6648) ἀπά {π18 18.6 ΓΙΥΟΥ τγᾶ8 ἴῃ {Π|6 ἰουγ ΟΥΥ οὗ Μα- 
Ὠ3556ἢ, θαΐ {Π6 οἰ168 νυ ἢΠ]οἷν ὙγΟΓΘ προ 1Π6 τίνοσ, ἱποὰρἢ 81} ννθγθ 
ΓΒ] πὶ {Π|6 11 πλ108. οὗὨἨ {Π|᾿0 ροββοϑϑίοῃ οὐ Μαμπδββθ, ὑγθγθ δβϑίρῃηθα 
Ραγιὶν ἴο ΕἸρηγαῖπι ἀπά ραγῖ]γ ἰο Μαηδββθῆ, [Π086 ἀροπ {Π6 βου ἢ- 
ΘΓΠ 846 Ὀοϊπρ' σίνοπ ἴο [6 ἔογτῃϑῦ, [0856 ἀροπ [Π6 ποΙίῃ ἴο {16 
Ἰαϊιον." ἘἘῸΣ ἴῃ νυ. 10 [1ὑ 18 8{}}} τηοχϑ αἸβυ ΠΟΟΥ 86] ἃ : “Οἡ ἰδ6 
δοιτἢ (οὗ [1Π|6 σΊνοῦ, {Ππὸ ἰαπα νγὰ8 σίνθῃ) ἴο ΕρΡῃγαϊτ, οἡ {Π|6 ποσί 
ἴο Μδῃβββθὴ ; δηά [6 868 νγ88 [18 ὈΟΘΠΔΙῪ ((οὐγαΓ 8 [Π6 γγθβι).᾽" 
ΤῊ δἀάϊ!οηαὶ ρμαγϊου αγβ, “ς δὰ ὑΠ6Υ ἰουοπμοα ἀροη ΑΒΠ6Γ οἡ 
[π6 πογῖΐι (εἶ, οἢᾶρ. χὶχ. 26) ἀπά Ὡροηὴ 8βδοῦδν οἡ {9 ϑαβὶ "ἢ 
(ομαρ. χῖχ. 22), ἃ ἰπβοσίθα συ τοΐίθγοποθ ἴο {6 βίαϊθιηθηὶ 
ΜΘ ἢ (ὉΠ]1ονν8 ἴῃ ν. 11, ἐμαὶ ([ἢ6 Μαμδββιῖ68 8180 τϑοοῖνρα οογίδϊῃ 

οἰ68 ψ 1 1Π6 δαγγοῦπαϊηρ αἰδέγιςῖβ τὶ π {Π6 ἸΠΠοΥϊίδηοο οὗ 
ὈοΙῈ {Π|686 (1068. 

Υ. 11---18. Τὴθ Μαπαββίίθϑ ὑοῦ ὑη 8016 ἴο Θσροῖ (π6 Οδπδβϑη- 
1168 ἔτοτῃ 1ῃ:6 Ο11165, νυ Π1 οἷ σοΓο ἀβϑισηρα θὰ ἩΠΉΪη {Π6 Βογ6 8 
οἵ Αβῇὸῦ δηῃά ϑ8δοθδσ, δηὰ σοῦ οὐ] σοα ἰο οοπίθηςϊ {ΠΘηθο] ν 68, 
ὙΠΘη {πο ὶγ βίγοηρσίῃ ἱπούθαβθα, πῖτ τηακίησ [η6 Οαμϑβηϊθο8 
{Ποῖ βοῦβ. {Τὴ [Ὁ] πρ νοῦ {Π6 οἰ[168 8]]οἱἵθὰ ἰο {ῃθιὰ. 
Ἰν ΤᾺ Βείλδοαιι, αἴτουνσαγὰβ οα]}16α Σ᾽ κυθόπολις, αἱ ἴῃ 6 ργαβοηΐῖ 

{ἰπη6 Βοίβαη, νι88 βἰξἑαδίθά ἴῃ ἐῃ8 γ]]6 Ὺ οὗἩ [86 Φογάδῃ πιῆϑσγο ἰΐ 
του ἶ 68 ἘΠ6 οαβίθσῃ δηά οὗ [π6 ραῖῃ οὗ “6 Ζγθ6], δηἀ {ΠΟΥ ΌΓΘ νγ88 
ἴῃ Ιββαοῖαγ; (οἷ, Ποδίπδοπ 111. 175 344.γ) ἀηἀ ΠΥ ΟΠ ΠΠΘΗΤΑΓΥ Οἢ 
ἴμ6 ΒοοΚβ οὗ Κίῃρβ ρ. 48 864.)---ΕῸΥ ΣΙ. γ2}}» ἅπᾶ ΠΥ ὕονγῃβ, 866 

σἤρΡ. χν. 48.---ὐοδίοατι, ἃ85 Μὰ ἰϑᾶγῃ ἴτοῃ 2 ΚΊπρβ ἴχ. 27, 
βίοοά ΠρΑΡ ἴο Μορίάήο; Ὀαΐ ὄνθὴ Ζμϑοδίνιϑ νγαὰϑ ὉΠ40]6 ἴο  ἀἄ6- 
[ΟΥ̓ ΐ 6 118 8106.-- Ὁ ΤΙΝῚ εἴ ὑποοΐαϑ ἤ)ογαθ. "ΓὮΘΓΘ 18 Βοπγθ- 

{ϊηρ 5υγκῖηρ ἴῃ ἴἢ6 βΒιυδθήδη ἱπιγοάποίίοῃ οὗὨἨ δῃ δοσιιβαϊϊνθ Πϑσθ. 
Ἠρηςθ ἰοβοπηνάζογν' τϑπάθυβ ἰδ, οἵ συ ᾿πο0}}18 θοσαθ. Βυΐ Ὡν 

οδηποῖ 6 ἔΑΚΘῃ 88 ἃ Ὀγθροϑβιθοη, ῬΑΥΪΥ ἔγοτὰ ργαπιπχϑίϊοαὶ ἀϊθῖ- 
οὐ} 0168, νἷΖ. οα. ϑοοοαηΐ οὗ [Π|0 οορα αἰῖνα οοπ] ποξίοη ἡ ; 84 480 

θδοδθβα 720» γνα8 βἰυιαἰοὰ οἢ. ἐ]ι6 οοαϑὲ οὔ [ῃ6 Μοάϊθγσγαῆθδη 898 
(εμδρ. χὶϊ. 28) δῃά {πϑγθΐογθ αἱ ἔδυ ἴοο στοαῖ ἃ αἰβίδποθ ἔτοπὶ 
ΠΌ]Θ8π), ἴο Ῥ6 Βα ογάϊπαίθ ἴο [ἢ οἰ{165 οὗ Βεοίῃβοδη δηὰ {Π10]68π|. 
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--- ϑιμον (οῃ « πᾶρθ8 1. 27) Ἰοοκβ ἀροῇ ἰΐ 85 ἃΠ δοσυβδέννθ 80 80- 
Ιαῖο, δῃη ἃ σοηπηθοῖβ 1 ἢ ν. 12, ὑγδηϑίαιην ἴὉ [Π8 : “(848 ἴοσ ἴῃ 
ἱη Βα ιδη(8 οὗ [)ογ, Εὐπίογ, Τδαπδοῖ, δπὰ Μορίαάο, [6 Μδῃδβ- 

δ᾽ [65 Ὑ6ΥΘ ὉΠΑΡΪΘ ἴο ΟὈΐαϊῃ ροββθϑδβίοπ οὗἨ [π686 οἱ[168,᾽ ὥς. “1 
18 ουάθηῖ, 8ᾶγ8 ϑέμαθν, “ὁ {παῦ 1118. 15. ἐπ 6. οογγϑοῦ τηοάβ οὗ σοῃ- 
βίγαϊης [Ππ6 8οπίθηςο, ἔτοσι {πὸ [δος (Παὲ ἴῃ {1 σα86 οὗὨ 4}} {Π686 
οἰ[168, [Π6 ἐπλαφιαπί8 τὸ τηθητ]οηθα 48 Ὑ61 δ8 (ἢ οἰτ168, 
8πὰ {π6 ῥγϑυίουβ νοῦ τ ΓΝ 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ ΠΙ68Π8 ΔρΡΙ Δ Ϊθ6 ἴο {Π16Π|, 

ὙΠ ΟΓΘα8 (Π6 [Ὁ] ον ΕΝ νστ 15. (366.  υάροθβ 1. 80)" 

ϑίμάθν ἈἘΠΟΥΘΌΓΘ τοσαγαὰ 8 [656 ΟΡ 8 88 ἃΠπ ἈΠΕ} ι6818 ἰο ἐπ 6 ἔοτθ- 
δοϊπρ, οἴἶαιβθ; [Π6 ροββοβϑίοῃ οὔ Βοίμβοδη δηὰ «101 θαμὰ νγαβ 
βθουγοά ἴο 6 Μδμῃββϑὶῖθϑ, ἐπὶ οὗ θοῦ, ἄς.) {π6 γ [1164 ἰο οδίαϊπ. 
Τῃ 118 βιαίθιηθηΐ [6 ἀἰβοονεῖβ ἃ ἤορ6]688 σοῃιγδαϊοῦοη ἴο πάρθ8 
ϊ. 27, νοῦ Βοίῃβοδη δηὰ “1016 απὰ ἀγὸ Ὀοΐδ τιθηιοηθα δπιοην 
{πΠ0 οἶτ168, σι ]οἢ πδά ποῦ θθθῃ οἀρίυγοα, ἀπα {πογοίογθ ΨνῈ ΓΘ 
ποῖ βοουτοά ἴο ἴπ6ὸ Μαηδββίίθβι Βυῖΐ ἰδ σἂπ ΟἾΪΥ δ6 88 {16 
ΓΒ} οὗ ἃ ΘΥΥ͂ Βιιρεγῆοϊαὶ οὐβαγναίίοπ {πᾶΐ ΔΠΥ͂ αἰΒΟΥΒΡΔΠΟΥ͂ 18 
ἀεοἰοοϊοα πθγθ. ΕῸὉΓΣ ἃ πιοῖβ οαγοία! οχϑιηϊπαίίοη οὗ [ἢ6 ρᾶ888ρ6 
Ὑ1}} Βῃονν (πᾶῦ [Π6 διΐΠοῦ 8808 {Πα (Π6 Οδηδδηϊθ8 νοῦ ποῖ 
ἀγίνθη οἷν, ΟὨΪΥ π᾿ τϑΐθγθηοο ἴο ἤμοβθ ἴονγῃβ, οὗ σι οι ἢ μδᾶ 
ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ 8814 {μὰὲ ΠῈῪ ταῦθ δβϑίρπθα ἴοὸ ἃ ὑγῖδθ, ψθιοὶ 
σου] ποῦ Θχρϑὶ ἴπΠῸ Οὐδηδδηϊΐθβ, οὐ ὑσθοτα (Π}8 νγὰ8 αἱ ἰθαβῦ ργθ- 
ΒρΡροβθά, Αραᾶγὶ ἴτοῃ [6 ρ8Γ4110] ραββᾶρθ, Ζυάρσοθ ἱ. 27 
804., {πΠ8 τηϑαηΐηρσ οὗ νν. 1] δά 12 σαπιοῖ Ὀ6 δηγθιπρ 6}86 
[8ὴ {πᾶῖ, ἴῃ ββδοθαῦ δπὰ Αϑῇοῦ 886 οεἰτ68 οὗ οι 868}, 

“ΠΡ]οαπὶ, Ποσ, Επάον, Τδδπδοῦ, δπὰ Μορίάάο σψοῦε αἰ]οίίθα 
ἴο Μαπδββθῇ, ἱορϑῖμοσ ψῖῖ (ποῖγ ἀορομάθηϊ ἴοννηβ, ἀπα {Πδῖ 

1Π6 Μαμῃβδββίίθβ ψγοῦθ ἀπά 6 ἴο ἀτγῖνθ ουῦ {Π6 ἱῈ ΠΑΡ᾽ δηῖ8. οὗ 
θοὸν, Επάον, Τδαπδοι, Μερίάάο, διὰ ὑποὶρ ἀδρομάθην [ον Ώ8. 
Ηδποθ 6 ταϊρὶξ ἱππασίπα ταὶ αὔθῦ στ} ὩΣ [16 ψογάϑβ 

ΓΤ ὉΔΟῚ ΓΤ Ἴ23) ἼΣΝ ΓῚ ΣΤ ὝΤ ΓΝ) ΣΟῚ ἽΝΤΙ 
ἰια Ῥϑθῃ οι εἰοα ἸΠτουρῖι ἍΠ ΘΙΙῸΓ οὗ {π6 οορν ἰδὲ οαθθ ΌΥ 
[Π6 ὁμοιοτέλευτον. Βαϊ ἰδ γα σοπρϑγα [Ππ ρᾶγ}] 6] ραββαρθ 
πᾶρο8 ἰ. 27 566.) νγ8 5}}4}} πὰ Πα {116 η Π65818, θη Θοηλ- 
ρἰοῖθ, 18 8ἃ8 ἴοϊ ον: ἐἐδυς Βοίϊβοαπ, {10 θαι, πὰ {πεν 

ἀδαρ]ιογβ, δὰ {6 ἱπμ δ ϊαπίβ οὗ ον, Εἰπάον, δηὰ Μορι44ο ἀπά 
{ποῖ ἀααρ]ίοτβ Μαπαββθὴ σου] ποῖ ἀγῖνο οαὐἱ. Υγθ δγθὸ ἴΠ8 
Γοἀμορα ἴο {Π|8 αἰ ογπαίγα : 6 τουδὶ Οἱ ΓΠΘΥ 4580 Π16 8} ΟΥ̓ 5810}, 

αἴοῦ [16 ψογὰ 8 ΔΙΓΟΔΑΥ βαρροβοα τὸ Ὀ6 οπιίτίαι,, οὗὨ {116 ὐομαὶ 
26 
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ογάβ ΣΓήΣ ἢ ὈΣΡϑ) ΤΙΝῚ ΤΡΓΉΣΩΝ Ἰαθ ΤΟΣ, ρὸν τὺ ἰδ να 
᾿ιοϑιίαῖα 0 δάπηῦ {Π|6 οχβίθησς οὗ βθς ἢ ἃ σᾺΡ 88 ἴΠ|5 ({πουρῇ 
'8. ποῦ ἱπῃρο 5581: 6, βθοῖηρ [πὶ 1:6 ον οὗ 8 οοργίβι παῖρηῦ Θαβιν 
ΔΠΘΟΥ ἴγομ ΓΟ Σ2 Ὀν 2 ἴ0 ΣΟ) Ὀν δα. ΓΝ) Ὑγ6 πγθϑὲ 

ΒΌΡΡΟΒα {παΐ (Π δαΐδον, δἴεγ ἢθ δὰ τυγ θη ΓΙ 3) νον 

νγ85 ἀγα ΑΥΥΑΥ ὈΥ ἴΠπ6 ἱἹπουρἢξ, νν ὨΙοἷ μΠ6 84 4}] αοπσ Πδά ἴπ 
[ιῖ8 παϊηα, τῃ 8 [ἢ6 Μαπαβδβιῦθβ ὑθγο ὉΠ8Ὀ]6 ἴο Ἔχροὶ [πὸ (ὐδηδδη ο8, 
ἢ ο ἀνε ὶξ ἴῃ [Πο86 οἰ[168, ἀπ ἱπογοίοσα ἀδνιαίθα ἔοι ἰδ οοη- 
βιχιο!οη δαἀορίοα αἱ {πΠ6 σοπιπιθηοοπηθηΐ οὗὁὨ ἴΠ6 δβθηΐθηςο, πα 

Ρἰδορὰ {ΠῸ βῖρῃ οὗ {Ππ| δοουβαίϊνθ, τ“, Ὀδθίοστο 71 - .- Β6- 

ἔνθ ἴΠ686 ἔν Ὸ ΓΠΘΟΓΊΘΒ ἰἴ τιρῆς 6 ἱπιροββιϊο ἴο ἃγτῖνθ δὶ δ γ 
ἀθοϊβίομ, νοῦ ἴδ ποῖ ἐπί δῇ δχϑιηϊηδίοη οὗ [Π6 οἶδιδα ἰῃ γοΥ86 

12, αἷμ Ἢ ὈΣΤΤ ΓΝ στύπῷ ΓΟΠΔ6ΓΒ 1Ὁ Δ]πιοβὶ οογίδιη ἰδὲ 

ἴΠ0 ᾿αἰῖονῦ 18 [π6 σογγζοοῖ ὁπ ; ἴῃ διίποσ νγοῖθ ἀόψῃ ἰπ ν. 11 

[η6 παπιρδ οὗ 4}} {1160 οἰτ168, ψ ἰσἢ Μαμδβϑθὴ γοοοϊνοα τὶ ΐπ [6 

(ΟΥΤΟΥΎ οὗ Αβῇῃοῦ ἀπά 1ββδομαγ, ἀπ [Πμθη ποσὶν δα αρά ἰπ ν. 12 
τὲ 1Π6 Μαπαββιίθβ πὰ παυοῦ Ὀθθη δῦ] ἴο οδίαϊ) δοῖι] ροϑβϑ868- 
βίοη οὔ ἴΠ686 ο11168. Υῇθ σαπποί {Πϑγοίοσθ δά πλῖδ [ἢ6 Πθοθβϑιυ οὗ 
ςοπηροϊίηρ, [86 Ὑνογάβ 2} ἭΝ Ὑ ἸΔΌ δ᾽ ΤΙΝῚ στ ν. 12, 88 ϑέμάον 

[88 ἄοπθ.0 716 δήάϊοη οὗ ἐμ ᾿πῃδ Δ η18 ἴο [ἢ 6 Πᾶπιο8 οὗ {Π6 
οἰΕῖ68 1ἢ ὑΠ|6 6886 οὗἩἨ [Π6 Ἰαδὲ τηθηθοποα ρ]8 668 ἀοθβ ποῖ ὑγονθ 
ΔΗ ΐηρ, ἴον ἰπ υάρ. 1. 27 ὩΣ 18 σοηηροίοα βγϑὶ τε 

"5 Ἰώ -Πνν ΔΠὰ {πθη ἱπιπραϊδίοὶΥ αἴοσννασαβ δ ἢ 

ἜΝΥ ὌΝ: [ἢ 6Π|6 8ᾶπιθ ὙΨΔΥ ΠΙΑΥ͂ Ὁ ΓΤ δᾶνα θθθη ἢγϑὶ 

οοπβίγαρά τυνῖτἢ [ῃ6 πδπη168 οἵ [Π6 οΟἰ[168 )ηα {θη ὙΠῸ (ἢ6 ἰμΠΔ]- 
ἰΔῃ18, ΘΒρΘΟΙΆΠΥ 88 [Π6 ΠΔΥΒΙ 685 οὗ βισἢ ἃ σοηβίγαοίοη 186 ΒυΗι)- 
οἰθηογ οχρ αἰ ποὰ Ὀγ ἔπ ἀονϊδίοη ἔγοπιλ 6 οὐὔἱρζίηαὶ ὁΠ6, ἢ 
ψ ἢ ἰσἢ [16 βοηΐθηςσο σοπλπ]θηςο4.}᾽--- Πα ποχί οἶδαβο, “(6 1 80]- 

1 Βογίλεαιι ὮδΔ8 ἴογτηβα βηϊγοῖν αἰ γθηΐ οοποϊ υβΊ 08 οἢ σοιϊηρατγίηρ 
[8686 νϑῦβοβ τ (ἢ6. ρδγα]]ο} ράββαρθ δ γα τϑίογγοα ἰὸ (οι. οὔ 
Ψυᾶροθ δἱ οἴδρ. 1. 27, 28). διδγίπρ τ [86 δβϑυιηρίΐοη {πα (π6 
ΡΑΒβΆβ68 ἴῃ (6 Ὀοοῖ οὗἨ Ψοϑῆυδ, τ ἢ ἀγὸ αἷβὸ ἑουπά ἴῃ {μ6 Βοοϊς οὗ 
ψυάροδβ, "νοῦ οορίοα ἔγοταῃᾳ (6 ἰδίίθγ, 6 Ῥγοπούποθβ {π6 ἰθχὶ οὗ ἰ}9 
νοῦβθ ὈΘίΌΣΤΟ 8 οοτταρῖ, δηὰ 6] αν 8 (ἢδ0 ἢθ 88 ἰουηὰ [890 οτἱρίπαὶ 
ἰοχὶ ἴῃ {π6 Ν᾽ αιίοδη Οοάοχ οὔ [ΠπΠ δοριυαρίηι. ΤῊΘ γοδάϊηρ ἔμογα ἰΒ καὶ 
ὄσται Μανασσῆ ἂν ᾿Ισσάχαρ κἀὶ ἐν ᾿Ασὴρ Βαιθσὰν καὶ αἱ κῶμαι ἀντῶν καὶ 
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ἰΔηΐ5 οὗ Επάον δηὰ δοὺ ἀδιρῃίοῦβ," 19 νδητηρ ἴῃ «αάρ. 1. 27, 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἴγοπι δὴ δοοίἀθηΐδὶ οπιϊββίοη οὗ 116 ψογήβ ἴγοπι ἐμαὶ 

τοὺς κατοικοῦντας Δὼρ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τοὺς κατοικοῦντας Μαγεδδὼ 
καὶ τὰς κώμας αὑτῆς καὶ τὸ τρίτον τῆς Μαφετὰ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς. ΤῊ]8 
ἰγδηβἰδίίοη οὗ ἰβο 1... Χ., ἱπ νν ἃἰσἢ 1Π6 ἱπῆμπδποοθ οὗ Φυάρεβ ἱ. 27 τὴδγ 
Ὀ6 δ6θῃ ἴῃ ἰῃθ βδπ|86 οἰδηρθ ἔγοπη ἰἢ8 ποπιϊηδίϊνθ ἱπ Βαιθσὰν καὶ αἱ 
κιτιὰλ, ἴο ἴΠ6 δοουβαίϊνο ἴῃ τοὺς κατοικοῦντας Δὼρ, 88 ἰ8 Βαϊὰ ὁ ἢδγθ 
γοϑ 6 ἴῃ {πῸ ΗΘῦγοιν ἔγομη ἃ σοι πδίϊοη οὗ ἐπ αἰ δδγθηΐ δοηϑβϑίγυοι:οηϑ 
ἴῃ δυάρ. ἱ. 27 δηὰ “ο8ἢ. χυῖ!. 11, που]ὰ τοαυΐγο {86 [9] ον ηρ ΠΘΌγον 

ἰθχὲ ἸΏ ΓΤΥΝΓΤῚ ἸΦΘ Π ὙΦΝΞῚ ὌΨΙ ΠΌΣΟ ὙΓΤῸ 
ΤΡΙΣῚ τ ΤΡ ΓῚ ὙΠῸ ΟῚ ΤΣ ΓῚ ὝΥΤ, Το νογὰϑ 
ΓΞ ὨΝῚ ὭΡΙ ΣΝῚ δπᾶ ΣΥῸΣ ΓὨΜῚ Ὀν Ὁ 30 3) ΓΝῚ 
ΘΓ Ἰπἰγοάυοοα ἰπίο {86 ἰοχί ἔγοτῃ υἀρε8 1. 27, ἀπὰ {818 θᾶ ἰο {86 δἰίογα- 

τίοη οὗ ΣΥΥΡΨΓῚ ἱπίο ΓΟ ἴῃ (86 ολ86 οὗἉ [88 οἵδον ἴἢγϑθ οἰἶ68. ΤῊΘ 
ΒΙ ΧΙ Ρἷδοθ, ΕΠΟΡ, 18 ΘΡΡΑΓΘΗΝΥ δὴ δα εἰοηδὶ πᾶπθ τὸ νι ῃ οι Πὸγ 
ἢδ8 ρίγϑη σίβο. ΤῊ ὑνγὸ οἱἐ168, ΤΔδηδοἢ δηα Φ.0]68πι, ᾿ηἰγοάἀιυςοά (τῸΠπὶ 
υάροθ ἱ. 27, πηυβῦ {{π|8 ἔανο ὕθθη ἰίυδίϑα ἴῃ (6 ἱπηογίίδποο οὗ 
ΜΉ ΔῃΔ 386} ; (ΠΟΥ͂ Δ΄Θ τηδηϊϊοηθά, [ἢ ἔογτηοῦ ἴῃ «0088. Χχί. 25, (Π6 ἰδἰύεν 
ἴη 1 Οἢγ, νἱ. δὅ, 89. [μον 164] οἶ (168 ἴὰ (86 νγϑβίθγηῃ ρϑγὶ οὔ Μδῃβββϑῆ, ἀπά 
ν6 ἢδνο ὑπ 8 ἃ ΘΟ Βτιηδίϊοη οἴου ορ᾿πΐοῃ, (δύ {μ6Υ οτὶ ρ πη 81}Υ Ὀοἰοηροά 
ἰο Μδῃδββθῇ, δηὰ ἀἱά ποί ἔογττῃ ραγί οὐ (ἢ οἰ.168 ὑμδὶ γογο ρίνϑη ὕρ ἰο 
δἰπὶ ὈΥ͂ [βϑϑοῦδν δηὰ Αϑβογ." Βαυὶ [86 ἀγριαπιοηία, ὈῪ νν ἰοὰ {818 ὑο]ά 
Ὠγροίοβὶβ 18 Βαρρογίϑα, νν}}} ποῖ ὑδδὺ δχδιηϊηδίίουῃ. ὙΤ86 ργοῦδ ΕΥ̓ 
1Πδὲ {Π6 οἰ(168 οὗ Μερίἀ4ο δηὰ 7 δαπδοὴ ψθτο ἱπιογροϊδίϑα ἱπίο {π6 ἰοχὶ 
οὗ Ψοβῆυδ ἤγοπι Ψυάρ. ἱ. 27, ΟὨΪΥ τοϑίβ ὕροὴ (86 νγϑδῖ ργοιηά, ἰμδὲ 
18.686 οἰτ168 τηυϑὺ μάνα Ὀ6θη κἰτυδίοα ἴῃ (6 ρογίίοη 8]οἰἱεα ἰο Μδπδββθῇ, 
Ὀθοδυθθ [ΠΟῪ ἃτγθ βρόΐθϑῃ οὗ 'π οἢδρ. χχὶ. 25 δηᾷ 1 (Ἔν. νἱ. δδὅ δ8 [,εν]- 
(ἴο4]1 οἰ(ἴ68 ἴῃ ΥΥ ὁβίθοσῃ Μίδηδββοῃ. Βαὶ 4]}1 (δὶ νψὸ τοδα ἴῃ {ῃμοβὸ 
Ῥδβ58 668 18 (παὺ {8086 οΥ 1168. ΓΘ ΒΒ ρῃΘα ἴο (86 [μον 68 ἴῃ 16 νγυθϑίθγῃ 
ΠΑ Ἰ οὗ Μδῃδϑβϑα , (ἢθγο 18 ηοῦ ἃ ψογὰ δῦουΐ {μοῖν Ὀοὶπρ' β'ἰυδ δα πη ΐη 
(86 δοίπδὶ ἱῃβοσγίίδποθ οὗ ὑῃ6 ἰγὶῦθ οἱ Μδηδβϑβθῃ. Οὐ (8 Θοπίγασγυ γγ8 
ΠΙΑΔΥ͂ ἰηΐον ἢ [Δ᾽ στοδύοσ ργοθδθ γ, μδ΄ 858 Μεορίάἀο, πθᾶγ ἰο ν" βίοἢ 
{86 ἔνγο οἱ(ἴ68. νγοσθ βίδηαίπρ, νν88 τ τη (ἢ 6 ἰογγ ΟΥ οὗἁὨ [ββδοῦδυ, [86 
δοίυδὶ ᾿ηου ίδποθ οὗ Μίαπαββθ ἀἰὰ ποῖ οχίθηα πουίυγαγαβ Ὀογοπά (ἢ6 
ΥηρΡ6 οὗ τπουηίΐδῖπα, τ ΒΙΟἢ τὺπϑ ΑἸ ΔΡΌΠΑΙΙΥ ἔγοτη (ὐἀγπιθὶ ἱπ ἃ βουϊἢ- 
θαϑίθυϊν ἀἰγθοίίοη ἐμβγουρ {86 ἰαπά, δηὰ ἰουοῆθ8 (86 βου (ἢ οὗ ἰδ6 ρ]δίπ 
οὗ ΨοζΖτιθοὶ. δηὰ ἴτοιῃ {818 ἴζ νου {αγίΒον Τ9Ὁ]]ονν (Πδὺ Ταδηδοῖ δηά 
ΤΠ απ ποῦ δἰἰυλίοα πὶ [ββϑδοῦδγ, δηᾶ ισόγὰ ἵνο οὐ [86 οἱτί69 ἰῃδὶ 
Ιββδοῦδῦ ρᾶνθ ὉΡ ἰο Μδηβδββοὶ.-- - ΤῊ ΓΘΆΒΟΩΒ 816 π0 Ὀείίου νν Ὠ] ἢ 
Βενίλδαιι ΒΒ [ὉΣ βαρροβίηρ ἰδὲ {860 Μαβογοίίς ἰοχὲ οὗ {86 111ἢ 
νΘΓΒ6 8 ποῦ ρεπυῖπθ. “1. [{|8 ϑἰαίβα δί {πο οοποϊ υϑίοη οὗ (86 σϑῦβθ (᾿δὲ 

ΣΡΝΣῚ Ὡρῦν, ἰΐγεα αἰέν οἶδ, ἡ γῸ σίνοη ὈΥ 8θδοῦ δῦ δηα Αβῇϑυ ἰο 

Μαδηδββθἢ: δαυὺ ἴπ [Π6 νϑῦβὸ 1861 1 18. ααϊὰ ἰδϑί βὶχ οἱθβ, Βεί βοδῃ, 
ΨΊ Ίθαα, Πογ, Επάον, Τϑηδοῖ, πα Δί οριἀο, ἢ {Π|Ὸ 8ιη8}} 6 (ον 8 
μοϊοηρίηρ ἴο ἐμθιη, ὦ, 6. βῖχ οἰ[168 τ {Ποὶγ ἀϊθιγοί 5, νογο δ᾽ οἱ θά : 
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Ραββϑᾶρθ. ὙΠΘΥ οδπηοῖ μᾶνθ θθθη ἱπίθγροϊδίθα μογο, Ὁ ἔπ6 6 15 
ποῦ [80 5] 1σἴοβι στουῃα [ῸΡ βυοἢ ἃ βαρροδί(ἴοη, 48 {116 Βα δβθαυβθηςϊ 
ὙΟΓΒ. ΣΊΡΣΣῚ ἔπι χι. ΓΑΙΠΟΥ αἰβρύονο ὕΠ8η ἴδνουγ σα ον" 

πάον 18 σο]θγαίθα οα δοοουπὶ οὗ [ἢ Πϑοζοιηϑησου ὙΠῸ τνδ8 

{Π6γ6 σομβα θα Ὀγ ὅδι! (1 ὅαπι. χχνἹ. 7 844ᾳ.) [{ γγὰβ ἔθυῦ 
Βοϊηϑῃ χ1168 ἔγοιῃ ΤΆΡΟΣΥ οὐ ἴΠ6 βουΐῃ, πὰ 18 ποὺ ἃ ΟΣ ΟΠ 

ὙΠ] ρῸ ΓΝ πάον; (εἴ. οδίπβοη ἃϊ. 218 δῃὰ 225 864.)--- 

Οπ 7Τααπαοῖ, πὰ Μεσιίάο, 866 οἸιαρ. ΧΙϊ. 21.--- γυρὼ τΠ6 

ἴον ἄοθβ {818 (4117 τ} [π6 “ἦχος αἰδέγιοίϑ᾽᾽ ρσῖνθη 88 (86 πυμη Ὁ δί 
(6 οηά 2. [ἢ [ἢ δοοοπηΐ οὗὁὨ {86 οἰτ168 ρίνϑῃ ἴῃ Ψοϑῆυδ, ομδρ. χν. 
---Χῖχ., Μ'6 δἰννδυβ γοϑδα οἵ οἱὐξίθϑ ἸΤΞΓῚ δα {μοὶν νυ] ρα 8, (οἢ Δ Ρ. 

χν. 82, 86, 41, ες.) ; 1{ ἰδ ΟὨΪΥ ἴῃ οἰδρ. χν. 45--- 41, ἴῃ ἐη6 βαρρ[επηθηῦ 
τοβρϑούϊηρ {86 οἰκ168 οὗ {μὸ ῬΒ1]Π801π68, πὰ ἴῃ οἶδρ. χυὶϊ. 11, (αὶ τὸ 
βηᾷ [ῃ6 ΘΧρτγθββίοῃ οἱδδβ ΣΤ Δ 8πὰ (μοῖν ἀδαρμίογβ, μον ἔμθῃ ἀἰὰ 
(86 Οχργθβϑίοη οοῖηθ ἰπίο {86 ]Ἰδίίογ ραβϑᾶροῦ 8. ΑΥ̓͂Θ "1, Ὑθ 
Ββου!α οχρθοὶ ἰο πὰ (86 οἰξῖ68 τηθηοηθά ἴῃ {86 ποπιϊπαίνθ, δπα ᾿πβίθδα 
οὗ (μὲ, {Π6 βτβί ἔνγο δῦϑ ἴῃ 6 ποιηϊπαίνο, δηὰ [86 τοδὶ [Ὁ]]ΟΥ ἀΡΥΌΡΕΪΥ 
ἴῃ {86 δοουδβαίδγο ; βυοῇ ἃ ΘΟ ΔΩρΡΘ 85 {{π|8 ῥργονθβ {μδὺ ὑνγο ρβββδρθβ Πδνθ 
Ὀδοη ἱπίογιηϊχοα. Τλδ ἢγϑὲ οἵ (686 ἴῃτϑα αἰ Βηου {165 ΔΓ1868 ἔγτοπὰ [86 
το ἰϑία θη βΌΡΡοΟΒ᾽ἴοη {πδὲ ΣΣΣ ΠΣ ΚΝ {86 ἐγήρίς λδἰὶ οὐ ἐγέρίο αἴ8- 
ἐγίοί 18 ἀβθα ἴον γυ) ΓΟ 5» ἐλγεε αἰδίγιοίδ οὐ ἰἕὮτθθ ῥγονίμοβϑ, 8 βὺρ- 

Ροβίζου δὖ νϑυίδηοο νὴ (6 αγδὺ στ]69 οὗ ρυδιητηαῦ. Ἂἀἀοοογάϊηρ (0 ἃ 
οογγϑοῦ ρυϑιηπηδίιοαὶ ἰηἰογργοίδίίοα ἐμ6 ψογάβ οδῃ ΟἿΪΥῪ δβίδπα [ῸΓ ἃ 
σομητῶο ἀοβι σίου οὗ (μ6 ἢγθ6 οἱ(168 δὲ παπιϑά, ᾿πα!σαίῖνο οὗ [ἢ 9 
οἶοβθ οοηποχίοῃ ἴῃ Ὑν ]οἢ Π6Υ δίοοα ἰο ϑδοὴ οἴου, ἃπὰ δγθ ποῖ 1ηἰθηαθα 
8ἃ8 ἃ βἰδίθιηθῃϊ οὗ (Π0 πα θετ οὗ (ἢ 6 οἰ(ἰ68 τηθπἰϊοηποα Ὀοῖογθ. 786 ἴογοθ 
οὗἨ {π6 8εοοπα ΟὈ]θοίΐοη 18 'π [Π6 δβϑυμηρίΐοη ἐμαὶ τϑῦβοβ 48ὅ--- 47 οὗ 
ΟἾΔΡ. χνυ. ἅτ {86 δαάϊτίοη οὗ ἃ Ἰδίθν ῃδπᾶ : δυΐ πὸ αν δίγθδαν ββονῃ 
δί σἤδρ. χν. 45 ὑπαὺ (819 18 ἀπίουπαοα, δηὰ ἐμαὶ ἃ ἀἰ ογθηί ἀπε βεαημε 
τηυαϑί 06 ρίνϑη οὗ 86 ΣΡ 5, πο ὁοοῦγβ ἰμογθ. Απᾶ 88 ἴῃ {86 

6886 οἵ ὑπ6 οἰϊαῦ ἰοσγηβ οὗ {86 ἘΠ Ἰβι1π65 ἔποσ, 80 τι 1} τοραγα ἰο (89 
ἀϊδέτιοίβ, τ διο [6 Μαπδββίίθβ τοοοϊνοαᾶ ἴῃ {π6 ἰογτίἑου 8 οὐ Αβῆδγ δῃὰ 
Ιββδοῆδυ, γγχθ ἔδυ ποὺ 411 [86 ἰοννῃβ τηθπίϊοηθα δ᾽ ρῚΥ ν 10} {Π 61} νἹ]- 
Ἰαροδ, Ὀὰὺ [86 σὨ]οΥ ἰονγηβ, τι 0Π6 ἀδυρδίογ- ἴον ΒΒ ἀδροπάθηΐ ροη 
ἰμοῖη ; ἴοῦ 16 Μαδῃδβϑίίθβ ἀἰά ἢοΐ πιοσοὶ Υ τϑοοῖνθ οογίδιῃ [οὕ ὙΒ ἴῃ 
Αβδονῦ δηά [ββδοῦδσ σι {πεὶγ νΠ]αρθ8, Ὀὰΐ νι Ποΐο αἀἰδίγιοΒ τυογθ ῬοΥ- 
ἰἰοηθα οἱ ἰο ἰποπη, σοι ρτιδίπρ οὨϊοίς οἰ [168 δπα {86 ἀδυρὨίογ- ον η8 46- 
Ρϑῃάθηςξ ὕροπ ἰβϑω. [ὑδβί]γ, ἢ Τρίθγθῃοα ἴο ἐμο ἐλέγα οὈ]οοίίοη, [86 
(Ἰϑοτν, ἑοαπάθα ροη {16 οἰἸδηρ ἔγοπη 86 ποιπηϊπδίδνο ἴο {πΠ6 δοουβδίν, 
ΟΥὗἩἨ δὴ ἐπίθυιηρίηρ οΟὗἨ ἔννο ρϑββδρθα, δήογαβ πὸ ουϊάθηοθ {})δὶ {116 
οὐἱρίηδὶ ἰθχὺ 18. ργθβογνϑά ἴῃ ἐμ δερίυδριπί, βίῃοθ ῥγθο βου [86 88Π|0 
Αἰ ΓΟΓα θη ΟΟΟΌΓΒ ἔπογο. [Ι͂π {πο ἰοχὲ οὗ Ὀοΐῃ {818 δἰἑογαίίοη 18 βαϊα [0 
ἤδνα τοβυ]οα ἴγοῖῃ 186 Ἰηθπρθησο οἵ υᾶρ6ε ἱ. 27. Βυΐ Βον σδῃ βυςἢ 8 
ΒΌΡΡροβί(οη "6 δηἰετίδιποα ἢ Μεγίλεαι ἮδΒ ποί ἐπογουρὮϊν ἱμβουρδΐ οἱ 
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{τρί δὲ οὐ ἐσῖρ!α ργουΐποθ. ΤΠ Ολαϊάδε ἐγαμβίαῦθϑ {18 ᾿ς 797 

γϑρ ἐγ68 τερίομθβ. Τῆς ϑδορέμασίπέ ἀπὰ Ῥμσαίς ἰΔ ΚΘ γγ) 88 ἃ 

ῬΓΟΡΟΣ δᾶπηθ, ἃπά γῳ 85. 8η. ΟΥΪπαὶ πατηῦεῦ. ΤῊΘ ΦΌΓΙΣΟΣ 

ΓΟΠἀ 6.8 ἰΐ τὸ τρίτον τῆς Ναφεθά, ἴμ6 Ἰαΐζον τογεϊδιη Ῥαγίθῃι 
γορΊοηΐβ Νορμοίῃ. ΤῊΪ5 18 φαϊῖα ἀΡὈΙΓασγ. ΤὴΘ βἰῃρυϊαν τ. 
[86 γί οἶθ ΣἼΘΣΣἽ οδπηοΐῖ βίδπα ἴοσ [Π6 ρ] ΓΑ] τ οὰΐ {Π6 ἀγεὶο]6. 
ἼΤῈ6 ἴογπι : “{Π6 {γἸρ]6 ῥγονίηςθ᾽ (110. [πσθο ργονίποθ), Ὀγίηρβ 
[Π6 Τἢγθο οἰτ'ο8 Εἰπάον, ΤἌδηδοῦ, δπὰ Μορίαάο, ᾿πῖο οἷἶοβθ οοῃ- 
ποχίοπ ὙΠ θοῦ οἴμοσ. ὙἹάΘΙῸΣ ΣΠἼΡΥῚ  Υ» (4.4. Τιῖςο 9, 
ΤΠΙΟΡ 5) σοτημ 8 Δρρο] δἴῖο ἔγιαπὶ ργδθοθαθηϊτ πὶ οὰπῃ νἱςὶβ 
αἰγου πη) δο ἢ Οἱ 8 ἔι11588, αὐ ΘΟ ρ0}18 ἀθοθῖ ἀγθίατη ρῥσονί ποία 
((σἐδοπῖιϑ, {1|68. 11. 860). Τηθ σγϑάβοῃ ἴον {Π|8 πλαδί 6 βουρῃς 
ἴου ἱῃ βοόῖγθ ρο σαὶ σοι πδίϊοη, ἢ ΠΟΙ νν6 ἅΓΘ ὑη80- 
φυδϊηἰοά, ἀπά ποῖ ἴῃ {Π6 1} σοορταροαὶ ροβι(οη, ἃ8 ͵αδβὶμϑ δῃηὰ 
Κοϑοπηιῶ θη ΒΌΡΡΟΒΘ ; βίποβ [6 [ἤγθθ οἰτῖ68, τυ ἰὴ βίοοα ἰῃ {68 
ΡΪαἰη οὗ Εὐβάγϑίομλ οδμποῦ ἤᾶνθ Ὀοϊομροά ἴο [Π6 ὑγασΐα8 Πογίυβ. 

[18 (ΒΘΟΥΥ, ΟΥ Β6 πουἹὰ βοοῦ ἤδνθ Ἂἀἰβοονογθαὰ 118 ἱῃογϑα!}γ. 
Εον ἢ [86 δυΐδος οὗ (80 Ηοῦγοιν ἰοχὺ οὔ ρίῃδ! Υ ττοῖθ, 48 δεγίλεαι 
ΒΌΡΡΟΒΘΘ, ΟὨΪΥ ἴμ6 [0] οὐίηρ τογάβ, δ Ἴ ΔΊΣ ΣΤΥ ἸΝ ΤῊΣ 

ἡ “» δά 16 ατοεῖκ ἰγδηβίαίου, πὶ ἷβ γσϑηδοσίηρ οὗ [86 Ῥϑββᾶρθ, 
[πουραὺ οὗ πάρε 1. 27, δῃὰ βπάϊηρ' [Π6γ Ἴ ὍΔ} ΓΜ ᾿πἰογροϊαἰοὰ 
καί τοὺς ὈΘέοτο κατοικοῦντας Δώρ; ἴμοῃ, ϑρατγί ἔγοτη (9 ἔδοὶ (μδὲ νγ6 σδῃ 
ΒΑΓ ΪῪ ἱπιαρῖπα 8 τηϑῃ δοίϊηρ τὶν βυο ΒΟ ἈΠ] θθη 688 85 ἰ0 ὑγϑηβ]δίθ 
16 πογὰθ ΣΤ 2} Ὁ ΓΟ. Δηα τμθὲ βυάδάθη]ν ΘΟΡΥ {86 ποχί 
ποΓὰΒ ἴῃ {Π 6 δοουδβαίνθ ἤτοι Ψυἀρ688 1. 27, γγϑ σδπποῦ ροββι Ὁ] Υ οοησοῖνα, 
ἢν Β6 ἀϊά ποί 8180 ΘΟΡΥ͂ ἔτοπὶ [Π6 Β8116 ρϑβϑδᾶρα [86 ΟἾΒΟΓ Π8ΠῚ68 60η- 
ἰδἰποὰ ἴπ ἰδ, Τααπαοῖ διὰ ἁιδίεαπι, νυ οἢ, δοοογάϊηρ ἰο 86 ὈΟΟΚ οὗ 
υάροδ, γϑῦθ 8180 βυγγουπάθα ὈΥ ἰούγηβ, ἔγοπι σοῦ [86 Μδηδββὶῖθϑ 
ὙΘ͵Θ ὉΠ40]6 0 ΟΧΡΘΟΙ 86 Οἐὀδηδδηϊίθθ.Ό Τῇθ βαῖῃμθ ἐμουρπ ] 8θη 688. ἰ8 
δρΡδγϑηί, 1{1π6 Ηθῦτον ἰοχὺ 18 Βυρροθθα ἰο ὉΘΔΡ τᾶ ΚΒ οὗ (86 ἰπίοι- 
τῇ πρ]ηρ οὔ νο αἰ δγθηὶ οοπβίγυσί!οη8 οδυβοα ὮὈγ (ἢ 9 ̓πβπθηοθ οὗ 7 υἀρ68 
ϊ., 21. Ιῃ {818 6486 4180 [86 δαΐποῦ οὗἨ (86 οτἱρίηδὶ Ηθῦτον ἰοχί τησεῦ 
Βανο οορίθα 4}1 (6 Πδπ168 τοι παρ΄. 1. 21. Βαΐ [86 οῃδηρθ οὗὨ ὁοοη- 
δβισυοίΐοη ἔγοιη ὑμ6 ποπιϊηδίνο ἰο ἴπο δοουβαίδνο οουἹά ποῖ ἐβθὴ ὕθ ᾿ 
ΘΧΡ δἰηθα 88 γϑϑυ ἰηρ ἤτοι [Π6 ᾿ηθυθηοο οὗ «{υἀρ. ἱ. 27, οἰἴΒ6γ ἴῃ (116 
ΒΡΡΟΒΘΑ͂ ογἱρίπαὶ ἰοχὶ οὗ (86 ϑορίυδρίηϊ, ΟΥ ἴῃ ΟΥ̓ ργοϑοηΐ ἨἩθθγονν 
ἰοχί, Τμὸ (γΓδηβαἰΐοη οὗ 80 Ζ.ΧΑ͂,, αυοϊοὰ ἀθονθ, ργθθαρροβϑβ {88 
τ δ ϊηρ' "41 20 ΓΝ ἴ (86 οτἱ ρῖπαὶ ἰοχῦ, δῃᾷὰ 18 18. ον 1π 6} ρῚ- 

Ό[6 1 τὸ ΒΌρΡροβϑ ἰὐ ἰὸ δν δγίβθῃ ἴῃ ἰῃ6 τῆϑῆποῦ νγὸὲὸ πᾶν ἀθβοῦθοα 
δῦονο. ΤὨϊΒ, ἴοο, ΓΟΠΊΟΥΟΒ 411 ἀουδὺ 88 19 {86 δυϊοπι οἷν οὗὨ [86 
Μαβογοίίο ἰοχί. Εου, ἔγοπη δ ἢὰ8 Ὀθθη β8ϊά, ἴὲ 18 ονϊἀθηὶ ἰμδὶ (ἢ 8 
Τοδαϊηρ οἵ (Π|ὸ (Οάοχ Υ᾽ δίΐβ. ἰ8 ποὺ (η6 οτἱρίηδὶ οπθ, θαΐ τηυβὲ 6 ῥτο- 
πουπορά οογτιρί, δηα οοττεοίοα ὈῪ (δαὶ οὐ [86 Οοά. ΑἸοχδπάτίπιιβ. 
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Ἐὸγ νυν. 12 δπά 18 οοϊηραγε ἀρ. 1]. 21---28. 7 ὲ αν δἰ γοδαῦυ 
Βῆθνῃ παι ἴΠ686 ψΈΓΒ68 ΓΘ ποῖ οορίὶοαά ἔγοπι ἴπ6 Βοοκ οὗ 
 υάρεθ, δηά ῇὸ ποί δὶ νδυίδῃοα σι [ἢ (ἢ6 οοηΐοχί, δδογίῤλεαι, Χἱ 
18 ἴσῃ β. (οῃ υάραβ ρΡ. 97), ἀοἴβη 5 {Π18 Πυροί 6 δὶ8 ου [6 στουπά 
πὶ τὸ ἀο ποὺ ἥπά [6 σψογάβ γον ΜΣΘΤῚ Κτυωὶ 8Πγ- 

ΠΟΓΟ οἶἾἶ86 ἴῃ {π6 Βοοῖ οὗ «“οβιιῦδ, ΜΕΝ βε ἴῃ [πεῖ οὗ 7 υάρα8 ἐξ 
ΟΟΟΌΪΒ [ῆγαο {ἰπ|68 (1. 27, 85 δηά χνυῖὶϊ. 11) Τ18. 18 οογτθοί. 
Βαὲ [δ ῥγονϑβ ποιμίπρ, ον {πὸ νου ον Γ 18 αϑ6α ὈΥ {Π6 δαῖμον 

Οἢ ΟἾΟΣ οσοαδίοῃβ (οἴ, ομᾶρ. υἱῖ. 7), ἀπά πὸ ἔοσπιαϊα μην 

ΓΟ Ὁ 15 ΌΥ͂ ΠΟ τηθδΠ8 ΡΘουϊ αν, ἴο {16 νυυϊίον οὗ Βοοκ οὗ Ζυάρεβ, 
Βοΐπρ᾽ Τουπά 48 ΘαΥἿῪ α8 Εἰχοά. 11. 231. ΣΌΣ ὌΥΣΣΙ ΜῊ 4068 

ποῦ τηθδῃ : οοϑρὶζ Οὐδπμδηδοαβ Παρ ϊᾶγα ; θαΐ “ [Π6 (ὐδηϑαπιΐα οἢ 086 
ἴο ἀνν6}} ἴπ {Π6 απὰ. Τῇ σδάϊοαὶ τπθδηϊηρ οὗ κνν 18. γα ]ο, 
ἴο νβῃ ; δά ἔγοτῃ {Π18 (Ὁ]]οὺν 1πΠ6 ἀογίναιϊίνα τ ΠΙΉΡΒ : ἴο Ρ]8Π, 
ΟΥ᾽ σΟΠΊΠΊΘΠ66 ΔηΥ ΐηρ.--- ἢ ν. 18 σοπιρᾶγ σἤΔΡ. νἹ. 10. 

γν. 14---18. ΤΊ “οβθρ 68 τνογθ α1884 5864 τῦῖἢ] {Π6 ᾿πΠοτῖ- 
ἴδησο νγῃ ἢ δα [4]1|6ῃ ἴο {Π6π|, Ὀασδθβα (ΠΟΥ͂ ΘΓ ἃ ΠΠΊΘΓΟΙΒ 
ΡΘΟΡΪΘ6, 8π4 ἢδά οηἷγ τγοοοὶνοὰ οπα ἰοῦ δῃηὰ οπϑ ᾿Ἰῃ που ἴδποθ. [1 
σΟηβϑΘαῦθηςα οὗὨ {ΠῚ σοτηραἰηΐ “οβῆυς αἰγοοίβ [Πδτὰ ἴο ρὸ ᾿πκὸ 8 
ὩΔΊ ΡΘΟρΪα, οσαὐ ἄονγῃ (ἢ6 πνοοά, δηα ἀαβίσου {π6 (ὐδμδδη 68, 
ὩΠα {π8 ΠΊ8Κ6 ΤΌΟΠλ ἴῸΣ ὑποιηβοῖνοθ ἴῃ {Π6 σΟΌΠΙΓΥ οὗ [Π6 
ῬουΖΖι [68 δηὰ {πῸ Βοραὶπι. Ἴαϑδὲιι8, Οδίαπάον, ἀπὰ οβθη- 
πιθἶ ον, ΒΌρΡΡοβα {παὶῷ {18 σοιῃρ]αὶ πὶ τγα8 τηδ4θ δου [ἢ ταϑὲ οὗ 
{π6 ἰαπὰ δὰ Ὀδθαη τπηραβυγοά, απ {Ππ6 πουΐῃογῃ θοΟυΠαΔΙΎ οὗὨ [Π6 
βαρ 68 Βαἀ Ὀοθη ἢχϑά ; ἔου βείοσθ {{π|2ὺ ρογοά {ΠΘῪ οου]ά ποῖ 
1611 πονν ἰαῦρθ οὐ ΠΟΥ͂ 81:28}} [Π61} [οΥ Ἱ ΟΥΎ 48. [ὐπαουδίοαϊν ἴὑ 
ἄοα8 ποῖ [ο]]ουν ἔτοπὶ {Π1|6 ροϑβι τοι οὗἁὨ {Π18 βθοίίοῃ, [πὲ ἴ[π6 θνυϑηΐ 
ἀοβοσὶ υ6α ἱπ 1 οσουγγοά αἰ γΘΟΕΪΥ αἴον [Π6 ἀγασίηρ οὗὁἨ τΠ6 Ἰοΐ οὗ 
[6 “ο860ρ]}168.6Ὠ Υοὺ {Π6 Γϑαϑο 8 ἴογ οοτηϊηρ ἴο ἃ αἰ δγοπί οοη- 
οἰ αϑίομ ἀγ ποῖ ΨΘΣῪ ἈρΡραγθηῖ. 7Πδ6 οπιϑϑίοῃ οὗ 41} που πίοι 
ΣΟ Του ποα ἴο ἴΠ6 πουίθοσῃ ὈΟυΠαΑΓΥ οὗ {πὸ ἰδπα, ψ ΠΟ ἢ [6]] 
Ὀγ Ιοΐ ἴο {Π|8 ἀου]6 ὑγῖδ6, ἀοα5 ποῦ ρῥσονα {παὶ αἱ ἢγβι 10 ννὰβ8 ποῖ 
ἢχθά. ΕΓ βῖποοθ Ὁ νγἃ8 ποῦ τη γον ὑπαὶ ρατγί οὗ [Π6 ἰαπά, νῃϊοῇ 
δά Ὀδθη δοίαδὶν σοηηθογοά δηά {Πὰ8 Ὀοϊοηροα το πὸ οἱ, {πδῖ 
ΜᾺ8 ἴ0 Ὀ6 ροΥΠοποα οαΐ, Ριιϊξ {Π|ό86 Ρ] 005 480, νυν ἢΐ ἢ ἸΤΟΓΘ 5.}}} 
1ὴ [6 ροββοββϑίοῃ οὗ ἴπ6 (ὑδπδδη ῖθδ, νγ σδηποῖ ἀἰβοουοὺ ΔΏΥ ΓΘᾶ- 
Β0ὴ ΜἜΥ {Π6 [πη108 οὗἁὨ {Π|6 ἰουγ ΠΟΥ οὗ «Ὀβαρἢ 5που]α μ6 ἢχϑα ον 
τονναγάβ8 {πὸ βου, ἀπ ποὲ οἡ {Π|6 που Γη 8146 50, {]18ΐ 15, πὶ [8 
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οἷο οχίθπί. [ἡ ἔδοϊ 1Π6 ἀρργορσγίδίοη ἴο ὑπὸ ἰσῖδ6 οὗὨἨ Ψοβθρὴ 
οὐ βουϑσαὶ ἀϊβεγίοίβ θαγοπὰ ἔπ Ὀογάθγβ οὗ ἢἷ8 ἐθυτίἑοσυ, ἱπ ἐπα 
5 ΒοαΌΘἢς ΡΟβϑθββίοηβ οἵ 588οῦδν δηὰ Αβῇθυ, ρΓΟΒΌΆΡΡΟΒαβ {π6 
ΔΙΥΔΏρσοιηθηῦ οὗ [ἢ6 πογίποσηι ὈουΠπάδτῪ οὗ [Π6 ἀδβοθηάδηίβ οὗ 
9 50Ρἢ ΠῸΠπι {Π6 νΟΥῪ θτϑί. Ηδθηοθ ἔῃ γὸ 18 ποι ἱηρ᾽ ἴο Ἰοδα ἃ8 ἴο 
πηδρὶηα (μδ΄ {Π6 Ἔνθηῖβ πασταϊθα ἴῃ [Π6 νϑῦβθβ ὈθίΌΓ 8 ὁσουγτοα 
αὐ ἃ Ἰαΐονὺ ρουῖοά.----Ὗ. 14 8βεᾳ. ΤΠ6 οἰ] άγθη οὗ  οβθρἢ ἀγα ποῖ {Π6 
Μδηδβϑιῖοϑ ο]ν,), ΠΟΥ ουθη ΟΠ] ΘΗ͂Υ, Ὀαῦ {Π6 {106 οἵὗἨἁ Εἰρῆγαϊπι δά 

[Π6 Π4}} {δ6 οὗ Μαπαβ8βθ}, οὐ Κ' [Π6 οῦβε οὗἨ «ο860Ρ}},᾽ 80 Γ 88 
10 δά τοοοϊνοά δὴ ἱπηογιίϑησθ οἡ {118 8146 οἵ {6 Φογάδῃ. [ὲ 
ἄοοβ ποὺ ἔ]]ονν ἔτοπιλ [Π6 ννοσὰβ “' ἢΥ Παϑὲ Ποὺ ρσίνοη τό ({Π6 
Βουϑθ οὗἁ “086Ρ}}} οπθ ἰοὶ δῃα οπθ ρογϊίοη," {πᾶΐ ΟὨΪΥ οπθ οὗ (Π6 
ὕπνο {γ1065, ἰπΐο πε μ] ἢ (Π0 ἀοβοθηαδηίβ οὗ «86 0} ψγοῦο αἰνιἀθά, 
τηδάθ ΔΠΥ σομμρἰαϊπῖ, οΥἹ ἴπαὲὶ {Ππ6 ᾿ππουϊΐδησθ ἡ οὶ [6] ἰο [ἢ 6 πὶ 
δά ποῖ 16 ῃ θδθὴ 5ῃπαγϑα Ὁγ πηι; Ὀπὺΐ [Ὁ 18 νηὶ Γοίουθ ποθ ἴο 
118 81Ζ6 {πα ΠΥ 641} {Π6 1} ρογίίοη οὗ {π6 ἰδηα οπό ἰοΐ, οπ6 ρογίϊοῃ. 
Ο. α 1αρίάἀ6 88 {ΠΟΥ ογα ραγαρῃταβθα {Π6ῚΓ νου 8 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ : ΟἿΣ 
ποῦ 8, φαὶ ἔλοϊπηὰ8 ἀπα8 ἰγῖθυ5, 8.1}. ΕἸΡῃγαΐτῃ οἱ Μϑῆδββο, [8}] 

δυρσυϑίοβ (6 6180] [1πλ168, αὐ ἀΠἾπ8 [ΠῚ ΘῸ]1, 1ά 68ῖ, πηΐὰ8 50 Γ0}8 οἱ 

{ἰθ8 6886 υἱάθϑαίατ, 4αϊὰ Υἱχ ΠῚ 8011 {γα} βυῇβ)οϊαηΐ ; οαΠὶ 
ἴδάθη [60 ποθ θοποαϊσθηΐθ 'π τπλρηδτη τὰ ἰδ οχογονοσὶ- 
ΤῊ 88. Κδὶ» δηά Ὁ3Π ΔΓΘ ΒΥΠΟΠΥΤΏΟΊ8, Δη ἃ Δ1Ὸ 864] ἰοροῖθοῦ 

[ογ ἴη6 βαϊζθ οὗ ΘΙ ρ 8518. λὶ 8 {π6 Ἰοῖ, {πὲ 158 {Πχτόνγ, ι᾿"π 

{Π6 ΤἸηθαβΌγθ, ἤθη66 [Π6 ἸΠΠουζᾶποο [Πδὺ 15 ΠηΘΑΒΌΓΘα. ---- ϑὸ γα} αϑ 

«]ολουαΐ, λα8 λιξλονίο δίθ8δοα ηι6. Δ ἽΨ ΓΟΙΕΥΒ ἴο {π6 ἄδρτοθ, 

τ Ἵν ἴο {πὸ {πιὸ (αιιρεν.) Ὑἤοῖο ἴ8 ἃ ΒΡΘΟΙ68 οὗ ἀο]]οδΐθ 

ἸΤΟΠΥ ἴῃ  οβῃι8᾽8 ΔΏΒΥΤΟΓ. γ ὩΣ “8 ΠΌΠΙΘΓΟΙΒ ΡΘΟρΪ6,᾽ 85 ἔΠ6Ὺ 

Πδὰ οδ]]οα {ποηλβαῖνοθ, ἢ6 865 ἴῃ [Π6 86η886 οὗ “ἃ ρονγοσβιὶ 
ΡΘορίο ;᾽ πᾶ ἤθηςθ δάν868 {Π6π|, 1[ [Π6 τηοπηΐδίη8, ν] ] ἢ {ΠΟῪ 
Πᾶν σϑοοῖνθα, δι ἴοο σοῃϊγδοίοα [ῸΣ ἴΠθπλ, ἴο ρῸ πο ἴΠ6 ἔογεβί, 
ϑη {ποτὰ ἴῃ {Π6 Ἰαπά οὗ {πὸ ῬΟΓΙΖΖί[68 ἴο οἶα ἃ ὑγ] 6 Βρᾶσθ [ὉΓ 
{Πολβαῖνθβ. ΨΝ ἐλ6 γογθϑί, ΠΟ ὙΠῸΣ ΤΌΘ [0 ΟἾθασ, τησβὲ 

ἢανα Ὀόθη ἴΠ6 πηοιῃΐδὶ ποὰ8 ΓΟρΡΊΟη ΠοὰΡ Βοίβθαῃ, οχίοπάϊηρ ἴο 
ΕηάοΥ, ἴπ6 80- 16 τηουηΐδιη8 οὗ (ἹἸἸοδἢ, νυ] ο ἢ, δοσοσάλρ ἴο 
{818 ῬΑ 88α Ὁ, 6Γ [Π6η οονοσοα ἢ ψοοα, δπα Ῥοϊοηροαὰ ἴο 16 
ῬαγίΖζί[θ8 δἀπὰ Ἐθρ]ιδῖπι ; ἴοσ ἰῃ ν. 18 {Π|0 ἰογοϑὶ 18 αἾ80 σδ] ] θα "ἡ. 

ΤΠο πδῖιθ, Μουπηιὶ ΕΡἢγΔ1Πὶ, 15 ἀρ Ρ] 164 ΠΟΙ, ῬΑΥΕΪΥ 1π ἈΠΟ οΙ ρα οη, 
ἴο [πΠ6 πιουπίαϊ 5 νγῃοἢ δἰζουνγαγαὰβ τοσοϊνθα ἔπ βιδπαάϊηςσ ΠΆΤῚΘ 



410 ΟΟΜΡΙΑΙΝΤ ΟΕ ΤΗΕ σΦΟΒΕΡΗΙΤΈΒ. 

οὗ Μοιιὶ ρλναΐηι, ἔγοτα ἴῃ ὑγῖῦθ οἵ Ερμγαὶπι ἰο ἩΒΙΟὮ 11 νγ88 
ἢγχϑί δϑβιστιθα.--- ΕῸΥ ἐλο ογίζξιία 866 οἤδρ. 111. 10, δηα ἴοσ ἐλθ 
Κερλαΐηι οἾΔΡ. ΧΙϊ. ὅ.---Ἶ. 16. ΤΊιο ΘΒ] άτϑῃ οὗ « οϑϑρὴ γορϑδὶ {Παὶ 
[86 τηουηΐαϊη (Δ]]οἰτοα ἕο {Π 611} 18. ποῖ βυδηοἰοηὶ ἴον ΠΠθτα, δηὰ ἐδ 
[ογϑδί ἰαπὰ [Π6Ὺ δο ὑπ80]0 ἴο ἰαἰκθ, θθοδι8θ 4}} {π0 (ὑδῃδϑῃιῖο8, 
ὙὙΠ0 ἀνν6}} ἴῃ {Π6 ποὶσῃθουσίηρ ν]|6γ, ἴποβο οὗ Βοίμβοδῃ δπὰ 
{πο86 οὗ 1π6 ραίη οὗ “6Ζγθοὶ, μανθ σπασίοίϑ οὗ 'σοῦ. 718 οἰθασ]ν 
ΡΓΟνΘ8 ἐπαῦ ἜΣ Τοίοτβ ἴο Π6 τηοπηΐαϊηβ οὗ (Ἰ] οδἢ, νυ ῖο ἢ Ὑγ γα 
βθουπάοά οπ {Π6 ϑαϑὺ ὈὉγ Βοίμβθδῃ δῃηὰ οἡ ἴπ6 νγοϑὲ ὈΥ ἴπ6 ρ]αδίη 
οὗ Φ6Ζγθοὶ. μη ἰῃ {18 [ζ αἱ πχθδηβ ἴο δὲ δεϊβιοϊεπὶ (Ν Πι. χὶ. 22) ; 

10 15. δορά τ [6 βαῖμθ πηοϑηΐπρ ἰῃ ἴΠ6 ΝΊΡΠΑ] οι Πότ δηά 
Ζοοδ. χ. 10.---Τἢ6 λὐϊϊ --α Μοιπὶ Ερηγαΐῃ. ΤΠῸ υαἰζον σοιπίνῳ 
ΡΌΣΣΙ γὴν 1π σοΟΠ ΓΔ ΙΒ ποίίοη ἴο [ἢ6 τηουπίδ 8, ̓ πο αἀ 68 ὈΟ1]} 

{π6 νδ]]ον οὗ {π6 “ογάδῃ πρὰρ Βοίμιβοαη, δπάὰ {πὸ ἰᾶσρα ρῥἰδίη οἵ 
)Ζγθοὶ. ᾿ἰϊοδεπηναζζθν νου ὰ γϑβισιοῦ 6 σγο 7 ΥΝ ἰο [Π6 ρἰαίη οὗ 

76 286] οὐ Εὐβϑαγϑίοι, ὑὰϊ {Π|18 18 ἱησογγθοῖ. Οἱ [86 ἰαγρθ ρ]αίη 

ἴῃ [Π6 ν4]|16ν, ποῦν σα] 6 ἃ 246γ4) ἐδ ΑπιῸν γον» ςξι »8θευ. 

Καιιον ῬᾺ]. Ρ. 89 864.) 8ηά ᾿ἰοδίπϑοη ἰἰϊ. 2217 864.--ΟἿ 5") 

3 σμδγιοίβ οὗ ἱγτοῃ οἷ, ΠΡ. ΧΙ. 4. , 

Ὗν. 17 δῃὰ 18. 4.8 {Π6 γϑρὶγῃ οὗ ἴπ6 οἰ] άγθη οὐ ὁ οβθρῇ θυ! θηεν 
ὑοίταγοα σονγαγάϊοο δηα ἀπ 6] 16 ἴῃ {116 ργόπη86 οὗ (ἀοά, «οϑῆπα 
οοῃίθηϊοα ἢ: Π1861} ψνἢ ἃ γοροῦ το οὗ 18 Εγϑῦ δηβυνου, που ρἢ Βοιμθ- 
νμαῦ Δπιρ] 166. “Το οαρίαϊη σῖνοϑ [Π6 8816 ΤΌΡΙΥ 88 Ὀοίογο, 
θυΐ πιοτὸ {ΠΥ δηὰ οχρ]ο γ. ποθ, 88γΥγ8 6, γοι 8.6 ἃ ΠΌΠη6- 
ΤΟᾺΒ ρΘΟρ]6, δηά ροββθβ8 στϑαὶ βίγθηρίῃ, π}]688 γοὰ ἃ ΓΘ ὙΘΙῪ 
ταὶ, γοὰ 11} Θϑβὶν οὐΐαϊῃ ροββθββίοῃ οἵ π τηοπηΐαῖη, δηά 
ΑἸ Πουρὶι 1 18 οογογθα ἢ ἃ ποοᾶ, γοὺ ν01}} οἶθαγ ἢ. Απά ποῖ 
ΟΠΪΥ ψ}}}} 'γοὰ ἴακθ ἔπ6 πιουπίαϊῃ, Ραϊ 4} ἐπ6 δἀ͵δοθπέ ρῥίδςββ. 
ΕῸΥ γουὰ 8τ6 ἔπτη ]8ῃ6 4 ἹΠ δυο Γοβοῦγορβ, [παὺ γοὰ ὙὙ111} θα 5:}ν 
σΟΠ]ΌΟΡ ουθη ἴπ6 Οὐδπδδηῖθ8, ἢ 4}1} {Π6]Ρ οἰιατιοίβ οὗἁὨ ἱγοῃ. 

(αξείι8.) Μοβὶ οὗ ἔπ σοπητηθηϊδαίουβ πάνθ οδ]]6α δἰξοη οη ἴο 
{π6 γΡογΐθοεϊς [υϑ[ϊοθ, δηὰ ἔγθοάοπι ἔγοτη ρδγι δ! ΠΥ τονγαγὰβ ἢ18 ΟὐΤη 
ἐὐἼδ6, Ἡ11}Δ ἡγΒ10}}  οϑῆπα δοϊθα ἤ6Γο.---“ Τήοιι ατὲ α δίγοπῷ Ῥεορίε 
απά λαδί σγοαὶ ροισόν; ἴΐοι δλαϊξ ποί λαῦς οπο ἰοῖ; παῖ 158, 51η66 
ἔποῦ αγὶ ἃ βίσοῃρ βΡθορίθ δηά [δὲ στοδῖ ροῦν, ἴῃοὰ δ8ῃ.4}} ποῖ 
Πᾶνθ οπϑ Ἰοὶ, θαΐ ἴπΠ6 τηουπίβδὶηβ βἢ.4}} 06 {πὶπ6 (ποὺ 588}0 οὐίαϊη 
Ῥοββοβδϑίοῃ οὐ ἔθη) ; Ὀθοδιῖιβα 1ὐ ἰ5 8 [ογαβί, εἶθαν 10, δηα [Π6 οἱ- 
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Βοϊηρβ οὗ [Ὁ 518}} Ὀ6 τη 6.᾽" --- γῶν ἢ ἰλα οιφοῖπσε οὗ ἴμ6 ποοά, 

ὗ 6.) 16 6148 ἀπά ρ[απβ βογάοσίηρ ἀροὴ ἐμ6 σοοά. τ Σγ-"9 

ἴον ἴμου νἱἱ ἀτῖνα οαὐ {πΠ6 ΟὐΔηδδηϊοβ, ᾿8ὺ Ὀασοδῦβο {Π6Ὺ Βᾶνθ 
γο ομαγιοίβ, θθοδιβὸ ΓΠΘΥ ἃΓ6 βίγοηρ. “Νόοπα οὗ {Π6 ἐγῦ68 οὗ 
5786] 18 Δ0]6 ἴο ἄρ!ηξδ ἀραϊπϑὶ πἰπι, Ὀδοδυβο ἢ6 8 βίσοησ, δαϊ ἴῃοὰ 
μιαϑὲ βέγθηρίῃ δπουσῇ το ἀγῖνα ἢΐπὶ οαἱ. (υανολί.) Μαιμνον ἢδ8 
Δἰγεδὰυ βἴονσῃ ἔΠπαῇ "5 ἀ068 ποῖ πιθᾶῃ αἰξλοωσῆ, Ὀαϊ }ιι8ὲ δεσαιιδε., 

1 Ειοαϊά ((ἀὁΒοἢ. ἰϊ. Ρ. 242 864.} οοποϊπάοβ ἔγοπη {118 παγγδίίνο ἐμιδὲ 
186 θαυ] οϑὲ βαρ σοποογηΐηρ Φοβῆυδ ἀθβουθοὰ Ηἷπὶ “' 88 ἃ ἴθσο, ἯΒΟ 
ΟΡΡοβϑα σι} Πυτα δύ ρ Βαγοδβιὴ (86 ἈΒΒΌΙΩΡΕΟΠΒ οὗὨ δΪ8 οὐσῃ ἐσὺ : 
88 ἃ {π|6 πηδη οὗἨ [Π6 Ρ6Ορΐα ἴῃ 1η6 Ὀθδὲ 86η86 οὗ (86 πογὰ,᾽" “ΠΟΘ ΔΒ 
Ἰδίθσ ἰδίου δὴ8 δου ὰ ΟὨΪΥ ἀἴβοονοῦ ἱπ ἢΐπὶ ἃ ρτοδὶ ρϑῆθγαὶ δηᾶ οοη- 
ΠΌΘΟΥ ;᾽ 8ηά 18 οὗ ορ' πίοῃ ἐπαὺ “" {86 Ζ..Α Χ. ἀϊὰ ποὺ υπάογβίδηα (ἢΐ8 
ῬΆΘΒΑΡΘ, ἜΟΒ6 ὈἱΓ Πρ ΒΟΟΓΏ ΤΊΒΙΚΟΒ 10 οὈδοῦτο, δηὰ ὑδδὲ τηοάθγῃ οχροεὶ- 
ἴογΒ ὮδΥΘ ΠΟΙ ργΘ ΠΟ παθά 1 ονϑῃ 1688." ΤῈ Τ08] τηθδηΐηρ οὗ (5 Ρ68- 
Βᾶρ6, ὙΔιοῖ ΤΠ ιυαϊα τ ηΚΒ ἢ ψγᾶ8 Π6 ἤγβί ἴο ἀϊβοονου, 18 βαϊἃ ἰοὸ Ὁ 
[6 ἔο]]οτὶηρ : “Αἱ ἔτϑι [πΠ6 Ομ] άγθη οὗ Ψοβθρὴ οοπιρ]δἰπθα οὗ Ψψοβδυδ, 
ἐμαὶ ἢ6 ἢδα οπἷν ρίνοη μθηὶ ὁπ6 ἰοὺ δηά οπθ ρογίΐοῃ, ἱμβοῦρῃ ἴδον 
ὝΕΙΘ 80 ὨΠΙΏΘΓΟῦΒ 8Π4 Β0 ρΊΘδΟΪν ὈΪ]6βαθά, ἱ.6..) ἐμαὶ ἢ6 Βαδὰ ρσίνϑῃ ἔμοπὶ 
ΟὨΪΥ ΟὯΘ ῬΓΟΥΙΠΟΘ 88 ἐμοὶγ ἱπμουιίδηοθ ἱπϑίθϑα οὗ ἵγο. Ηθ νᾶ ποΐ δἱ 
8. ἴο88 [ὉΓ ἃ ΤΟΡΙΥ, δηὰ 58] : “1 ἔΠΘΥ ΟΓΘ 80 ΠΌΠΊΘΤΟΙΒ πηᾶ (86 τηουῃ- 
ἰδίῃ οἵ ΕΡὮγαϊπὶ ΘΓΘ ἴἰ00 ΒΓ18}} ἔοτ ἔμθπὶ, {πον πδα θείαν ρῸ 1πίο [ἢ0 
ψΟΟΩ͂, 1.6... ἱπίο 186 ρῥ]αἰπ, τ ΒΟ τγᾶ8 ἐΠΙ ΟΚΙΥ ρορυϊαίοα πα ν6}] οὐ]ιϊ- 
γψδίθα, δὰ ὑπογα οαἱ ἀονγῃ τὲ 1{{16 ἰγοῦ]6 ἐμ 6 141} ἰγθ68 {πὶ νοῦ Ἱά 
Ὀσίηρ ἴθ Βοῖὴθ ῥσοῦί (1.6..0 ἴ1η6 ουΖΖιῖθβ δὰ Β ρῃγαὶπι). Βυΐ 
ΒΘ ἰο {18 ΒΠΔΥΡ ΤΟΡΙΥ {ΠΟΥ͂ ΔΗΒΎΘΥ ἀρδίη : “δὶ 18 ᾿πηρτβοίϊ- 
6816, ἐὯ6 τηουπίδι!}8 Δγ6 βυδηοϊθηΐ ΓῸΡ 8, [0Γ ἐΐ6 Οδμ δα 68 ἰῃ (ἢ 6 
Ρ᾽δίη Βᾶνθ ἀδηρθίουβ οἤασίοίβ οὔ ἰσγοη, ΨΦοβῆπα βθῃ 48 δΔῪ ἰδ 686 
Θδυτοδὺ ῬΘΕ  ΙΟΠΟΥΒ, πτθῸ τῖβὰ ἴον τπηῦοῖ, θυΐ γοῖ ΠτῸπ ΔὈΌΒοΪ]ιίθ ἔδδυ 
Ὑ71}} ποὐ οχόγι ὑμβοιηβοῖνϑβ (0 βθοῦγο ἡ δὶ ὑΠ6Ὺ ν 188, τ Π [86 81}}} ἸΏΟΓΘ 
ΌΣΟΙ βαγοδβιη, ὑμΠ6Ὺ τοὶρ ϊ ψ16}} ἱπάθοα Ὀ6 ἃ υμηθγοιβ δηά ρονογία] 
ἰσῖθα, δηὰ γοὺῦ ΟὨΪΥῪ Βδνθ οη6 ροσίϊοι ἱ δ6 πηιουπίδϊηβ {ΤᾺ ]Ὺ (τ ΒΙΘΒ {ΠῸΥῪ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΡΟΒ8688) ὑμ6 ν 88}8}} μᾶνθ, ἔογ ὑμδὺ 18 ἃ ποοὰ, 8086 ἰγ668 {860 
σου] ουὐ ἄονγη δηὰ ψγῆοβο ρἰδηΐβ ὑΠ6Υ οοὐἹὰ Ῥγθβοῦνο, ἰὼ Ροββθ88 ἰδαΐ 
Δ ἰο ΘΠ]ΟΥ ἐὺ πουϊὰ ποί οοβὲ ἱπθὴῃ 80 τηποὶ ἰγου]6 ἃ8 [ῃ6 Οἴ ΒοΥ ἑογοϑὶ 
οὗ δῃθιηΐθθὶ δηὰ ἐΠ6 ἰδῃά οὗ ἰἢ6 Οδηϑϑπιίθβ μον βου! ἤδνθ, θθοδῦβθ 
ἴΠ680 ογῸ ΜῸ627}} δαυὶρροα δηπα βέγοηρ  (Ὀυῦ 88 Ἰοῃρ 88 ἰΠ6 ὺ ὙῸΓΘ 
δἴγαιὰ οὐ ἴθ μον ϑ οι πανοῦ βθοῦγθ ἰἰ 1)᾽---ὦ ὈΠ ΠΡ ΒΆΓΟΆΒΠῚ, 
ΟΣΓΙΏΥ οὗ ἃ βδπιβοῃ.""-- ΤἼὩ6 ΟἿΪῪ τοϊβίουίηθ 18 (μὲ (86 ΒΑΓΟΔΒΠῚ 18 
ΠΟΙ ΠΟΥ Β ΣΙ ΚΙΠΡ ΠΟΓ ποῦ. [0 8 μοί βισιίηρ, [Ὁ ψγὰ ἢδνθ ἔγβι 
ἴο 411] ἂρ (86 ἰοχὶ δπᾶ ἱπίγοάυοο ἴ{, Ὀοίογα νγὸ οδηὴ πᾶ ἰὑ {Π6Γὰ ; 
ἰῦ 18. ποῦ πον, ἴοῦ Ο. α Ζαρίας, σιθη δοτασηθηίηρ ὌΡΟΣ ἴπ6 πονβ 
εἰ ροὶ (Π66 ὉΡ ἰο {0 ἔογοϑί, δῃὰ ἱῃοῦθ τρβκο σοοπὶ ἔογ ἐμ υ86] ἴῃ (88 
Ἰαπὰ οὗἨ {86 ῬδτΖΖΙ (68 δηὰ Ἐδρμδίτη " (ν. 15), δβαϊὰ ἰοῃρ' ἃρὸ: “ (μϊ8 
18 8 τποίδρἤονῦ, [6 08118 6 ἰδπά οοουριοά Ὀγ {μ6 Οδηῃδδηίίοβ ἃ ἰοτγοβί, 
Ὀοσδαθθ, 88 8 ἔογοδί που] ἢν ἰο Ὀ6 ουΐ ἀοτη ἔον ἴῃ Ἰδηα ἰο ὈΘ6 ρἱοιρδοῦ, 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΧΥΠ΄Ι. 

ἘΒΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗῈ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙῈ ΑΤ ΒΗΙΠΟΗ (ν. 1.) ΡΒΕΡΑΒΑ- 
ΤΙΟΝ ΕῸΟΒ ΤῊΒ ΒΕΟΟΝῸ ὈΙΒΤΕΙΒΌΤΙΟΝ ΟΕ Γ.ΝῸ, ΑΝῸ ΟΟΜ- 
ΜΕΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ 11 (νν. 2---10). ΙΝΗΕΒΙΤΑΝΟΕ ΟΕ ΒΕΝΘΑΜΙΝ 
(νν. 11.--28). 

Υ. 1. 4.8 βοοῃ 88 πα {δα οὗ ΕΡ γαῖ δὰ γοοοϊνϑά 115 ᾿Ἰπἢ 6 Υ]- 
ἴδῃ 6, [6 ΓΔ ΌΘΥΏ80]6 τγὰ8 ογθοίρα ἴῃ 11, νἱΖ., δ Κ΄ Ποῖ, ἴῃ οὐ Υ 
{πὶ [Π6 ψΟΥΒΠῚΡ πιρηΐ Ὀ6 τοοοτηπηθηορα δηὰ ΘΟΕ Πα ΓΟρΡΌΪΑΥΪΥ 
ἴποτ0. ὙΥᾺΥ ϑλέἰοῦ νγᾶβ σῃόβθῃ [ῸΓ {18 ρα Γροβο, ἡ ΠοῦΠ ον ἰδ τγὰ8 
ἴῃ. δοσογάδησο ἢ ἃ ΑἸν]Ππ6 σοτηπηδηα, οὐ ἀοοϊάοα ὃν {π6 ΗἸρΡΗ 
Ῥγιοϑὲ ἢ 0π6 τι δηα ΤΠ ατητηΐ τη, οὗ βοϊθοϊθα ὈΥ “ο8π8 δπὰ 
[πη6 ΗἸἰρ}ι Ῥυιθβί, 18 ποῖ βίαϊθα, 6 στηιβί, ἢονγθνθῦ, ἀβ8υπη6 [ἢ 6 
ἤγβὶ νι Ππουδ Βαβι δ οη, βίησθ ἴῃ ΤΠ ϑαΐ. σὶϊ. 11 [η6 Ἰωογὰ ἜχρυαββὶῪ 
ΤΟΒΟΓΥΘ8 ἴ0 ὨΙΠη86 {Π6 δρροϊηίηοης οὗἉ {Π6 ρἶδοθ, γνἤθγα [18 ΠΔΠῚΘ 
8}.4}1 ἀνγ6}], ἴῃ ομθ οὗ πὸ ἐσ δ68, δηὰ {πουθοσο [ἢ 6 ΓΘΆ5ῸΠ [ῸΓ 1Π6 
βαϊϑοίίοη οὗ 5[]ο0ἢ} τηυβὲ 6 βουρῇξῦ ᾿π {Π6 τψίδάοτῃ οἵ (ἀοά. Ῥοτ- 
᾿ 808 ΘΏΠΠΟΙ τναᾶ8 σμοβθη ὈΘοδ 56 118 ΠΔΠῚ6 Το Πάογρα 1ἴ ΙΏΟΥΘ ΔΡΡΙῸ- 
Ρυγϊαΐθ ἔπη ΟΥΠΟΡ ρΙδοθβ ἴο Ὁ6 ἃ ἴγρα οὔ ἴπ6 ρῥγχοπιῖβοα 5Ἐ110}} 
(ἀοη. χἰϊχ. 10). [0 σου]Ἱά ποῦ 1ῃ ΔΠΥ οά86 ἤανθ Ὀθθη ἔγτοπι [Π6 
ΤΏΘΙΟΪΥ ΘΧΊΘΥΠ8] γΘΆΒ0η8, ΜΝ] ] 0 ἢ) υ7οϑορλι8 ἀδβδῖρη8 (Δηΐ. ν. 1-- 
19), ἐπιτήδειον γὰρ ἐδόκει τὸ χωρίον διὰ τὸ κάλλος, ΟΥ̓ Ὀθοδι86 
[6 ρας νγὰ8 βιϊπαίθά ἀροῃ 4 1} πὶ {Π6 σοηίγα οὗἉ {π6 ἰΔπἀ, ἴῸΓ 
ΤΠΟΓΘ ΘΓ ΠΊΒΏΥ ΟἾΠΘΙ ᾿Ϊδοθ8 ἴῃ ἴΠ6 σα ηΐΓ6 οὗ 1Π6 σΟΥΠΕΓΥ, Ρο8- 
Βοβϑϑίῃρ' Θα Δ] ΘΑΥΓΠΥ δαναηίαροϑβΌ ΤῊδ Τα ΌΘΓΠΔ016 σοπίηυθα δἱ 
ΘΒΠΟΙ ἀσγίηρ [ΠπΠ6 ν᾿ μοΪο οὗἩ {μ6 ρογίοά οὗ {π6 Φιυάροβ, 1} (88 
Τιωογὰ ἔογβοοκ ἢ18 βδποί Δ ΣΥ ἔῃ 66 ΟἹ δοοοπηΐ οὗὨ {Π|6 8105 οὗἉ [Π6 

Β0 (86 ῬογΖΖιίθβ τηυβὺ 6 οαἱ ἄονγη, ἴπ ογάοτ (Πδὲ {86 ΨΦοΒΟρΡἢ 68 τηῖρ δὶ 
ἴδ κο ροββοϑββίοη οὔ ἐποῖγ Ἰαπα,᾽ ΟἹ α Σαρίάο, ἈΠΟ ΘΥ ΘΓ, 18 τηοῦο σοπϑβίθηί, 
ἴοτ Ὁ {Π6 ἴοτιῃ τυοοα ᾿Θ απάἀογβίδηἀβ {μ6 Οαηααηέΐε8 ποῦ ΟΗΪῪ ἴῃ ν. 1δ, 
ἴο ὙὨΙΟἢ Ζ ιυαϊα τοβίγοἱβ 1, Ὀὰΐ 4180 ἰὴ ν. 18 : δηά δο ἀἰὰ ποῖ διιτι- 
Βαΐα ἰυ ὨΜῸΣ {πὸ πιθδηϊηρ “ σνεροίαΐϊονι, ἰΥ6 68 :" ἩΠῈ τ Ιοἢ τηθδηΐϊηρ 

Ἐωαϊά (Ρ. 229) ννᾶ8 σογίδιγ [16 ὅτβι ἰο δησιοἢ {Πη6 1,Θχίοοη. 
1 Ηεηρείεηδενς ᾿8 π}} βαϊά (8. 111. ρ. 880), “ΤΊ ϑγϑοϊίοη οὔ {π6 

ΒΔΠΟΙΌΔΥΥ 88 (6 σΜΟΥΚ οὗ πιέπ, ΟΠΪΥ 80 ἴὯΓ 88 ἰὯθ δούϊπρ' τῷ οὗ (86 
θοδτγάβ, ἄζο., τᾶ8 Θοποθυηθά, απᾶ δυθη ἐπ ἐλῖς λον αοἰδα ἀπάον' ἠδ αἴγεο- 
(ἴον ο7 Οοά, δ. 

ὃ 
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ὈΘΟΡΪδ6, δπὰ δ᾽]οννθα {μ6 ἀκ οὗ [π6 οονθῃδπί ἴο [8}] ἱπίο {6 απᾶβ 
οὔ 16 ῬὮΠΙΒυϊ η68. ἴΠροπ {Π18 ἴΠ6 βαογο θη, 1 ἢ ἴδον {παῖ 
σαί ΒΕ ΓΟΡἢ6, Ὀοΐπρ το ροα οὗὨ 118 80] ὈΥ ἴΠ6 τοπιοναὶ οὗἨ [Π6 δυκ, 
δα Ὀδοοιηθ [ἢ6 ἀθαα βδαου οὗ ἃ βαποίπαγυ, νγὰ8 [8 Κθὴ ἰο ΝΟ 
(1 ὅδην. χχὶ. 2), δῃὰ ψμθῃ παΐ ρ͵δοθ νγὰ8 ἀοβίγογθα Ὀγ δαὶ 
(( ὅδι}. χχὶ! 19), ἴο ατἰῦθοη (1 Κίηρβ 11]. 4), (οὗ, ΤΥ δροΐϊορ. 
γοΥ8. ἅδον ἀϊ6 ΟἸἜσοηΚ Ρ. 892, δηὰ εησείοπδονο, Βοῖο. ἢ]. Ρ. δ2 
86ᾳ.) Δἤἶδογ {Πᾶῖ {π|6 ΘΒΙ]ΟὮ [6]], Ὀθοδαβο [89 μογὰ Πα Γο͵]θοίβά 
1, (8. Ιχχνη!. 60; Ψ6Γ. νἱῖ, 12, χχνὶ. Ὁ). (ὅθ Ποηρϑίοπδεονο, 
Ῥβδὶ θη 111. Ρ. 878 81Ὼ4.) [π ἴΠ6 {{π|ὸ οὗ ὕδγοηια ᾿Ὁ τννὰ8 σοπι- 
Ὀἰοίθὶγ ἴῃ σταϊμ8. ΤΠ686 ΓΌΪΠΒ ΔΓ6 511}} ἰο Ὀ6 8θθῃ {6 Γ6, απ μᾶνθ 

τοίδι θά [Π6 πδιὴθ ἴῃ {86 ἔογῃι οἵ ϑείΐμη ( .»}..»}: (Ἱά, Τοδίη- 

805 ὃ]. 85 564.).--- 6 80] πο τϑιημαγκ, “ πὰ 1Π6 ἰαπά νγαβ 
8 ἀαθα Ὀοΐοτο {Π6Π|,7 τηθϑη8, ὑπαὶ ἱπητηοα δία Υ δον ἴ86 οοη- 
αααδβί οὔ [π6 ἰαπά ᾿ΐ νγᾶ8 ἘΠ6 1 ̓πέΘ ΠΟ ἢ. [0 56᾽ Ἂρ {π6 βδεγϑά ἰβῃῖ, 
υνυῖ {παι {18 ρᾷγροβο οου]Ἱά ποῖ Ὀδ6 οαγτὶθα ᾿ηΐο οἴδβοῖ, ἀπ} [Π6 
ἀγα, ἴῃ 1Π6 τοϊάϑὲ οὗ πῃϊοῖ Π6 Ἰογτὰ ᾿ηϊοηάρά 1{ ἴο βίαπά, δά 
Γοσοϊνοα 118 1 οτ δης6. 

γν. 2---10. 4.8 βοοῃ 85 [6 οοηστοραίίοη δὲ ΘΠ] 9ἢ) Πα βοῖ ὰρ 
1Π6 βαποίαδιν, [6 σαϑιηρ οὗ {Π6 ἰοὶβ8 δηὰ [π6 αἰνίβίοη οἵ {π6 ἰαπὰ 
δπηοηρϑί [86 ΟΙΠΘΙ Β6Υ η ὑὐ0 68 τνν8ὰ8 ἴο ὑὃ8 ρτοοθοάθα νι, δηά 
(Π18 νψ8 ἴο 6 ἄοπθ δὲ ῃ]οῦ, τ. [ἢ6 σαὰρ πὰ Ὀθθῃ 
Τοιηονοα πὴ] {Π6 ἰΑθογη 8016. ἡΝ)ὴ ὙΟΤῚ οὗ ἽΝ ιοδιο86 Ἰπ]ιοτῖ- 

ἐώποο λαά ποὲ (γοι) ὅθοπ ρογεϊοποα οι. οὟ, 8. Τἧνοβο ἐτἴθοϑθ, μονν- 
ἜνΘΓ, ἴῸγ {Π|6 ΓΘΆ80Π}5 ΘΧΡΙ ΔΙ Π6( δ σῃδρ. χῖν. ἴ, ϑῃονγϑά ἐΠθιηβοῖνοβ 
Ὀδοκναγά ἰῃ οοπιΐηρ ἴο ἴδ Κα ροββϑβϑϑίοῃ οὗ {6 ἰαπ, ψ]ς ἢ {10 
Τιοτὰ Πα σίνοῃ ἵπθτη ; ἑ. 6.7) ποῦ τη γον ἴο σοΠαῈο. ἰζ, θα ἴο ἢᾶνὸ 

1 5Βπαγοά ουῦ δπιοηρσϑὲ {Π᾿6πἢ, Δ πα ἰο Θηΐο 8Δηα 861Ζ6 ροῃ ἴ1.--- 
Υ. 4 844ᾳ. ΤἼ6 γβᾶβοηβ ψ ῃ ἢ Ἰπἀπορά «ο5᾽ 8 ΠΟῪ ἴον [Π6 τϑι 
{ἰπ|6 ἴο Βανθ {π6 Ἰαηά σαγοία ΠΥ Βαγνογϑά, ἃγα 4150 ρίνθῃ αἱ ομδρ. 
χῖν. 1. ἡ) ὩΣ ὙΥῚ 6ὲ ἰδτοο πιόη ὅν θαοῖ, ἐγῖδε, ἴ.6., ἸΘῪ το το 

ἴο οἷθοῖ ὑνναπέγοοπο τηθὴ [0 {Ππ6 βούϑῃ ἐγίθ68 δηᾷ ἰοὸ Ὀγίηρ {Π6πὶ 
ἴο πηι, [πΠαὲ πθ τιὶρηῦ βοηα ὑπθη οαΐ ἴο σὸ {πγουρῇ {Ππ ἰαπὰ ἀπά 
ἀαβοῦῖθο [ἃ δοσογάϊηρσ ἴο 116 τηθαϑαγο οὗ {ΠΥ ᾿πΠΠοστδηοθ. ἫΡ 

πἰαν ΒΝ 18 {8 ἜΟΧρίαἰποα ὈΥ Οἰδονίσιιϑ ἀπὰ ἐοδοηην ον, “ δοοογά- 

᾿ῃρ ἰο {πο 5ῖΖθ οὔ 1π6 068, ΘΔ ἢ} ΤἈΠΆΣΪΥ οὗἨ τ ο ἢ ττα8 ἴο τϑοϑὶνθ 
8Π που ἴδ 6, ΟΥ̓ 88 ἴΠ6 βϑὴθ Ορ᾿ΠΙΟη 88 Ὀ6ΘῊ ΠΊΟΙῸ ΟἰΘΑΙΥ 
ΘΧρΓοββοά Ὀγ ὡαγο]ιὶ, “ΚΞ ἴῃ ρῥτορογίίοπ ἴο ἴΠ6 8126 οὗ {Π6 ἰσῖδ68 νῃο 
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Ὑ ΘΓ ἴο βῆδγθ ἰὲ ({Π6 ἰ4π4}, ἴου {π6 σγθαῖθγ ἴῃ ργορουίοῃ ἴο 108 
στοδίη 88, [Ὁ {Π6 811 816Ὁ 'π ργορογίίοῃ ἴο 18 ᾿ΠΠ{]6 0688. ΤῸ {{|8 

Μαδῖιι8 8 ῥτορ ιν οὐ]εοίοά : “ον οου]Ἱά {Π6 δαγνουοῦβ τη8 ΚΘ 

ΒΆΘὮ δηα Β060}ἢ} ἃ ῥγον 66 στϑαῖ ΟΥ̓ 812 8}} 1π ρΓΟΡΟΓ ΟΠ ὕο [ἢ6 5Ζ6 
οὗ βι. ἢ δῃὰ βυοσῇ 4 ἰχῖρα, σι πθη 11 δά 51}} το Ρ6 ἀθοϊἀφα ὈΥ̓͂ {π᾿ 

Ιοί, τιογα δδοῖ ἐτῖδθ βῃοι]ά μὲ Ἰοοαϊορά 3" -- Ὁ Γ) Ὁ οδη 

ΟὨΪΥ τη 8ῃ : μανίησ τοραγὰ το {Π6 ἔλοῦ {Ππαῦ ΠΥ ὑγογα ἴο ὑϑοθῖνθ 
ἰδ δϑ 8Δη ᾿πΠΠου δ Πο6, ΟΓ, 88 1 ἰ8 Θχρ]αἰποά ἴῃ ν. δ, ὃ, νυ ;γοίου- 

ΘΏςΒ ἴο ἰ(5 Βεΐπσ ἀϊν! 464 ᾿πῖο βϑνϑη ραγίβ, 1 ἢ οου]ὰ [06 4] οὐρά 
88 8 ᾿ΠΠΟΥΙ Δ πο ἴο [Π6 Βαύθῃ {{1068.--- Ὁ 7) ἀο68 ποῖ πλθδῃ ἐο 

γιθαϑιι})6, ἃ8 18 ΘΟΘΠΘΙΆΪΥ ΒΌρΡΡΟΒεα; Ὦδποθ ὟΝ ΒΌΣΨΘΥ σαπηοῦ ἢᾶνΘ 
Πσοῃβἰβίθα οὗ δοίπα] τηθαϑασζοιλθηξ, Ὀὰϊ νγα8 γοϑίγιοθα ΡΥ ΠΟΙ ΡΑΙΪΥ ἴο 
[86 ργθραγδίίοῃ οὗ ἃ [188 οὗ [Π6 οἰδ168 (ν. 9), ἀπὰ ̓ πέοσιηδίοη σὸ- 
Βρθοῖπρ' ἔπ6 ρθουν οΠμαγδούθυβεῖοβ οὔ [Π6 αἰ ογθηϊ ἀϊβίγιοἴβ, Βα οἢ 
85 “ἐν δὲ απ 458 τ γο Ῥάστθη, δηα τυ ῆδὶ [γι] 6, τ Ποῖ] οΥ ἃ ἀἰβίγιοῖ 
νγ88 ΠΥ οΥ ἢδϊ, νυ μϑί ἢ . νγ6}]} νυδίθγθα οὐ ἀθβειζαίθ οἵ βργίπρβ, δηά 
ΔΏΥ ΤὨϊηρ᾽ 686 ν ἢ ]οἢ βασνϑά ἴο βου [Π6 ροοάῃ 688 οὗ [Π6 501], δῃηά 
{πΠ0 οοτηραγαῖινα σου οὗ αἰβδγθηΐ Ἰοσδ 165 (οδοπηι ἐφ᾽.) 
Ηρποθ οδορῆιι8 ᾿ἰὰ8 ΘΟΓΓΘΟΙΥ οὔβοσνθαὰ (Δηΐ. ν. 1---21), δου 
μανίην ροϊῃἴθα οὐ (μ6 ἀἰ νογβ [168 ἴῃ {Π6 5801] οὗ Ῥαϊδβίϊηθ : καὶ διὰ 
τοῦτο τιμητοὺς μᾶλλον ἤ μετρητοὺς τοὺς κλήρους εἶναι δεῖν ὑπέλαβε 
(Ψοβὶιὰ8) πολλώκις ἑνὸς πλέθρου κᾷν χιλίων ἀνταξίου γενομένου. 
ΑἸΓΠμουρΡ [Π6 8υτΥΘΥ νγ88 πλοῦ ργορδΌΪΥ οοηποοίοα ψ] ἢ ἃ σΘΏΘΓΑΙ 
οϑίλιηδίθ οὗ [Π6 οχίθηϊ οὗ [ῃ9 ναγίουβ αἰ βίσιοἴβ, ζα πὰ [Π6 1βγϑϑὶ 068 
μα δοχυϊγοά 4 Κηον]οάρο οὗὨ [Π6 τὶ οὗ τηϑπβυγζαίίοη ἱπ Εἰργρῖ, 
ὙΠΟ 1 Πα ὈΘΘῊ ῥγδοϊΒθ ΘΥΘΓῪ γὙ6 8 ἔσομαι [Π6 Θαυ] θϑὲ {{π|68, ΟἹ 
δοοοισῃῦ οὗ (Π6 δῆπυδὶ ονοσῆονίησ οὗ ἴπΠ6 ΝΊ6 (οἴ, Μδγοάοίιιδ κϊ. 
οδαρ. 109, δίγαδο χν]ϊ. ς. 1, Ρ. 417 64. βίογ. δπὰ 2 οάογιβ δὲσιζιδ 
ἱ. Ρ. 69); γοῖ, ἴῸΓ 411 ἘΠ18, γὸ οδπποΐ βιρροβθ {πὶ ἃ σοπλρ]θΐθ 
δοοιμθίσιοαὶ τηθαβϑαγοηθηΐ οὗ [16 απ τγὰ8 ἴδ κθη, ὑδοδιδβα {Π|15 
8 ποῦ [86 Πηθϑηϊηρ οὗὁἨ 7)» 8π4 α]8οὸ ὈῬθοδι8θ β0 ἢ ἃ πιθᾶβυγο- 
τηθηΐ ψγὰ8 ποῖ γεϑαυϊϑιίθ ἔὉΓ {Π6 οαϑίηρσ οὗἩἨ μ6 Ἰοΐβ, οὐὔ'᾽ 1ἢθ 
ῬΓΘΡΑΓΑΙΟΓΥ αἰν]βίοη Ἰηΐο βαύθῃ αἰϑιγοῖβ, ονθη ἰἢ ἔπογα δα θθθὴ 
8 ἘΠοθηῦ ἐἰπι6 ἀρὰ ᾿πθᾶη8. ΤΠ6 αἰ θγθηοθ ἴῃ 3126 οὗ [6 βϑνοῦαὶ 
{1065 Γοπἀογθα ἰδ ὩΘΟΘΒΒΑΡῪ (δαὶ (ἢ 6 1] πι118 οὗ 16 ἀΙἔδγεηὶ ροῦ- 
(ἰοη8 5που]ά Ὀς χοα αὐἴεν' [Π6 Ἰοὶ "δα ἀδοϊά64 ννῖςἢ ρογίϊοῃ βδοῖὶ 
ἰγῖδθ τγᾶβ ἴο γτθοθῖνθ. Υ 6 ἐῃ8 σοί τἱὰ οὗἉ ἐπ οδ]βοϊίοη, {Π411}|6 
Οὐδηδαπί θϑ, ΠΟ ὙγΟΥΘ ΨΘΓΥῪ ΠΌΙΊΘΓΟΙΒ 5[}}} 1 ΒοΠΊ6 ραγίβ οἵ {16 
σΟΙΠΙΥΥ, ἡγοῦ ἃ ΒΟΑ ΓΟ ΟΙΥ ἤανα 8]]οτσϑὰ {Π6 ἐλυ θη γ-Ο 6 ΠΊΘἢ ἴο ρ888 
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αυΐϊοῖΥ δηὰ τυιϊμουῦ τϑϑιβίδποθ ἐΠγου ἢ ΘΥΘΤῪ ΘΟΥΠΘΥ οὗ {π6 ἰαπά 
Δα τἸηθᾶϑαγο 1ὑ δοσαγαιθὶυ ν ἢ [Π6 11π6, δπὰ 4180 οὗ 126 γγ οί 9 
ΔΥρυ θη 18 ἀσαίηβὺ ἴΠ6 ὨΙβίοΥ ἃ] νου ΠΥ οὔ 6 παγγαῖϊνο, ἰοαηἀοά 
ὌΡΟΣ [ἢ6 ψγϑηΐ οὗ Ἔχϑοίποϑϑϑ ἴῃ [16 ἀδβοσρίοη οὗἉ ἴπ6 1Ἰτη18 οὗ εἾ16 
Ῥου Ϊοη5 Δ] οἱτ6α ἴο Π6 βόνθπ ἐγ 068,  Ὠ]Οἢ 18. ρίνθη ἴῃ [Π6 β0Ὀ- 
βοαισηΐ σΠαρίοτβΌ ΕΓ 1 [Π6 ϑγνου αἰ ποῖ σοῃϑἰϑί οὗ δὴ δεοΐαδὶ 
ΤΠΘΑΒΌΓΟΙΘηΐ, γα σδηποῦ Ὀ6 Βαγργίβοα δῇ [Π6 δΌβθηρα οὗ 4]] ουἹ- 
ἄοποθ οὗἩ {πὸ θιηρὶουτηθηΐ οἵ ἃ ἰαπά-οηαγὺ ἴῃ [Π6 ἱορορταρ σαὶ 
δοσοππῖβ, τ᾽ Ποἢ οὐγ ῬΟΟΪΚ σοπἕδ!Π5.-- -, ὅ. ὙΦ ΓΙΙΤῚ απα αϊυϊΐάδ 

ἐξ 705 ψουγνδοῖυθ8. ΓῊΪΒ ἀϊνίβίοη, Βοννονϑῦ, τνᾶ8 811} ἕο ἰθανθ {Π6 
{1068 οὗ 9υἋ4ἢ δηά «βορὰ ἴῃ ἴδ ἰαπαὰβ ννοῆ πα ἔἈ]]|6η ἴο 
{Π6ηὶ ὉΥ ἰοί.---.. 6. ΓΤ Ὡορ δούοτε ἐδ6 Τ1ωογά, ἰ.6.,) Ὀοΐοχο {ΠῸ 

(Δ θογπδοῖο, ἰῃ τ Πΐοι Φ πονδὴ πιαπθβίθα ἢ 8 ὈΓΘΒΘΏΘΘ ἴο [Π6 
ΡΘΟρΡΪΘ (εμαρ. χῖχ. ὅ1). ὙΠ θη οαβὲ ἴῃ [Π9 ῥγθβθποθ οὗ ἔμ Ἰωοχὰ, 
ΜὯῸ0 ψγὰ8 θη το θα ἄρον πὸ ΟΠουα ἷπὶ οὗἉἨ [π6 τὶς οὗ ἔπ οονϑ- 
πϑηΐ, 1η6 Ἰοΐ δου γοα ἃ 5011} τηοτὸ ἱηα]βραΐαρῖοα να]! 1γ.---- αὐ86 
7 Ἔχρίαϊη8 ἐΐλ6 γϑαδοῆ ὙὮΥ [86 Ἰαπα νγᾶβ ἴο θ6 αἀἰν! ἀθὰ 1:ἴο βονθῃ 
ραγίβ. Οἱ [118 γθᾶβϑοῃ 866 ἔϊι6 Το Δ ΚΒ αἱ σἤδρ. ΧΙ. 14 σοτηραγοά 
ἢν. 8. ΤΠ Β'ρΌΪΑΓ Β0 ΠΧ ἴῃ ἀΥΎΌΤΤΟ ΤοΐοΓΒβ ἴο {Π6 1,6 ν 068 88 

4 {πἴδε.---τξῖγν. 8---10. Εἰχοουθίοη οὔ ἐἢ888. φοπιμιδπαβ οἵ Φοβῆαα. 

Υ. 8. ὍΡῸΡ 18. ἀοροπάθηϊ οἡ ὈἸΣ ΌΤΙ 6 σομμηδη θα [Πο86, 

ψηο γγϑηΐ ἴο ἀοβοσῖθθ πὸ ἰδηά.---Ἶ, 9. 4πὦώ ἐλον ἀοδονίδοαά ἐξ ὃν 

(ἐι8) οὐϊ᾽68 ἴπι δευθῃι ραγέδ, ἰ.6.γ) (ΠΥ ϑαγνογρά 1ζ 80 88 ἴ0 ἀἴν!46 {Π6 
οἰδῖθ5 ἀπ {πθη {6 ἰαπὰ [56 }} Ἰηἴο βθυύθῇ ραγίβ. ἤἰοδοηηι 67} 
ἐχρίαπδιϊοη οὔ νην, “ ὉΥ οἰτ65, ἐ.6. αἀάϊηρ ἃ ἀδϑοτγίριϊοῃ δύυδη οὗ 

{86 οἰ ῖθ8 ἴῃ δδοὶι ἀϊδέγίοι," ἰ8 ΄αϊΐθ ΔΡΡΙΓΑΓΣΥ.--- 7) 6 τὸ ποῖ ἰη- 
[ουτωθά μοῦ Ἰοηρ᾽ ἃ {ἰπ|6 νγ88 ὁσσαροα ὈΥ͂ {Π6 ΠηΘΒΒΘΗΡΌΓΒ ἴῃ [Π6 
ΒΌΓΨΘΥ οὗ {Π6 ΠΟΙΠΙΓΥ ; δπᾶὰ Πθη οδορἦι (ΑἸΐ. ν. 1, 21) 88γ3, 

{δὲ {ΠΥ τοϊαση θα ἴο οβϑῆπᾶ 1π Βθυ ἢ Ὠ]ΟΠΙΉ8, [18 15 ΠΟ ΠΊΟΙῸ [0 
ΡῈ ἀδρεηάθά ὑροῃ, ἔπᾶπ [Π6 βἰαἰθιηθηΐ οὗὨ ἔῃ6 ΒΔΌΌΙΠ8, (μὰΐ [86 
αἰνβίοπ οὗ τῃ6 Ἰαπά δἱ ΘΠ] οσουχτοα βούθῃ Ὑθδγ8 δον {Παᾶΐ αἱ 
61]ρΆ].---Οπ ν. 10, 566 σῇδρ. Χὶ. 28. 

Υν. 11]---28, Πιλονίέαποο οὔ ἰδ ἐγῖδο ο Βοπ)απιῖπ. Ἧν. 11---20. 
Βουπάατγγ οὗ 11.---Υ. 11. ΤΠ 6 Ἰηπουϊίδιοθ σῃΐοῃ [811 ἴο {π6 Ἰοῖ 
οὗ Βοπ)ϑηηη νν88 θθίννθθῃ ἴπο86 οὗ ὰ48}} ἀπα .[086ρ]!. γον» 

(αβοθπά 0) 1 18 ΔΡΡ Πα ἴο {Ππ6 Ἰοὺ 'ἱπ [ωον. χνὶ. 9. “Ἅ 77ι6 ἰἴοὲ σογα 688 ὕρ, 
ψρη ἰὰ 5 ἀγαννῃ οἂἱ οὗ {Π6 ΓΙ, δηά ἴῃ ἃ σουΐδὶῃ 86η86 [ἢ 6 
Ὀουπάδυϊθβ σοπιο οἂΐ οὗ [π6 τη αἰοὴρ ψτἢ {Π6 Ἰοῖ, δοοῖηρσ {παῖ 
[6 Ἰοὲ ἀοίοσγτη!ηθ8 τ αὶ {ΠΟΥ ἃγὸ ἴο Ὀ6." (}αϑϊιι8 ).----Ἶ ν. 12, 18. 
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Οη δὲ πον Βοη)απιῖη ἐουο πο ἀροὴ ἘρΡγαϊπι, 18. ποτίθογη 
Ὀουπάδγυ οοἰποϊἀϊηρ τ ΗΔ τἢ6 βουίποῦη Ὀοιπάδτυ οὗ ΕΗ Γαὶπὶ 
(εἶδαρ. χνὶ. 1---18). Ιῃ τηοϑί σοβρθοίβ ἃ ἀθβουϊριίοη οὗ 10 ν}}} θ6 
ἴουαπα ἴῃ {Π6 ποΐθ θρὸὰ πα ραββᾶρθ. ἢ Ὀπ ὙΓΤν ““δηἀ ἴο 

[Π6πὶ {Π|| θουΠἀαΡῪ νγα5 (ἰ. 6. {Ποῖτ θΟΘΠΑΔΙῪ ὀοπητηθΠ 664) οπ 1ῃ8 
ΠΟΥ Π ΘΗ 8146 αἱ {Π6 ογάδη." ἼΓΣ μῷ ἐλδ πιοιπέαϊπδ οΥ. ἴ[ῃ6 ποτ 

Δηἃ πουΐἢ τγοδὺ οὗ “ οϑγύῖοῃο.---Οηἡ ν. 18 566 ομδρ. χυΐ. 2, 38. ὙΤῆογα 
18 Βοιηθί !ηρ' ΒΕΓ ΚΙῊσ ἴῃ {6 ποσὰ 8 : οἡ ἐδ δοιιέλογη δἰ.6 οὗ μι, 
νΠΙ ἢ 195 Μοἰλοὶ, ἴον ἰῇ ν. 22 νγϑ ἰδαῦῃ {πὶ Βοί 6] νγὰβ σίνϑθη ἴο 
{Π6 {106 οὗἩἨ ΒΘῃη)ατη, δηα γαῖ ΠοΓο 1 18 βδῃαϊ ουἵ οὗ {πον ἰοττῖ- 
[ΟΥὙ. Ηδρηοο 7λοπῖμδ (ἴῃ Κα δ 5. διά, 11. Ρ. 188) ρΡγοποῦῃοθβ 
(γῃ {ἢ δου" ἴο Ὀ6 ἃ α͵]86 τοδάϊηρ. Βαῦ ἰδ 18 χαϊΐθ ροββι]9 
1Πδὲ 1π6 ἴον οὗ Βϑί 6] πᾶν ἤᾶνθ Ὀθθὴ δββίσῃρα ἴο ἔΠ6 ἐτ1ῦ6 οὗ 
Βοπ)δπλπ, δἰ πο ρα {π6 ὈουπάΑΥῪ οὗ ἐΠοὲγ ΤΟΥΓΪ ΟΥΎ Γδη δ] σ {Π6 
ΒΟΌΓΠΘΓΗ 5146 οἵ {Πδ1 ςἰ{Υ.---Ὗ. 14. Τ]6 ισσδέογη δομπάανν οοτω- 
ΤΩΘΏςΘα 08 δὲ {Π6 ροϊπί δ συ οἢ [πΠ6 ὈΟυΠάΔΥΥ 11π6 τὰπ ἀονη 
ἔγουη Βϑίῃ6] ἰο Αἰδγοῖϊ, ἀπά ργοοθοάρά ἴο {Π6 τηουπίαϊηβ ὈΘΌΓΘ 

Τόσον ΒοΙμ-ποῦοθ. Α.5 [ὯΓ 848 [Π18 οἱἵγ, Βϑη)αγαῖη γγχὰ8 θουπάρα 
ὈγΥ ΕΗ γαῖτα ; θαῖ ἔτοπὶ {πὶ ροϊπῦ ἴπ6 Ὀουπάδτυ οὗ ΕΠ ΓΑἰπΊ ΓΔΠ 
γΟΒΕνΑΓΒ. ΔΟΙΌΒ5 ΟἼὍΖΟΥ ἰο ἴπ6 Μροαϊξοσσαποαη θα, τυ 80 {Παΐ 
οὗ Βεαη)απεὶπ ἐαγηθα ἑονγαγ8. {Π6 βοΐ, δηά σϑη ἔγοηι ἐπ τηοὰῃ- 
[8 1η8 ἴο Κα] ἢ-« ϑαγῖπ ( απ] 60} 6] ΕΠ 8 Ὁ), σ γα 16 πιοῦ [Π6 θογά ον 
οἵ Φπᾶδ}} (οἰ. χν. 9).---ΟῬἾ ν. 15---19. ΤῊ6 βουϊηθση ὈουηάδγΥ 
σοΙηπηθπορα αὐ [Κ1}} 40} -Ἴ Θασῖπι, ἀπ α οοἰηςϊἀθα ΘἜχδοῖϊν τ ἢ {ΠῸ 
πογίποση Ὀουπάδλγυ οὗ τάδ, 88 ρσίνθῃ ἱπ οἤᾶρ. χν. 5ὅ-- ; 
οχοορὲ {πὶ {Π6 1Ἰπ6 18 Ποῖθ ἰγασθὰ ἔγοπὶ ὑγοϑῦ ἴο θαβϑί, δπά 
{ποτ πὶ οαϑὲ ἴο ννοϑί, δπὰ αἷβθο ἱὑπαί ἱπ ν. 15 186 βουτἢ- 
ΘΑϑἰοΥ ΘΟΓΏΕΥΙ 18 ἀθβου 64 βοπιοννῃαΐ Το ραγου]αΥν {ἤδη 
1 8 ποτ. “Αηά [Ἃπ6 βουΐπουῃ 8146 (σοπιηθηοθά) ἕτοηὶ 
1ἴΠ6 6πα (οὔ [16 ἐουυϊονγ) οὗἨ ΚΕ ν]41}-Ἴ ϑαγῖπ), ἀπά τ{π6 Ῥουη- 
ἀαυν ῥγοοοθάθά ννοβίννασαβ, ἃπὰ ψοηΐ οὐδ ἴο {Πὸ νψν6}} οἵ 
γαῖ οὐ Νορβίμοδ." Α8. [Π6 ψ6}} οὗὨ τναΐουβ, Ναρβίμοβὶ, 

Ιηιδὺ ἰῇ ΔΩΥ͂ 8886 αν Ῥθθῃ δίυδίθα οὐ {6 οαϑδὲ οὐ Κιν- 
τ -΄ οαγῖπ), δοοογαάϊηρ ἰο ομᾶρ. χν. 9, 1Ὁ 18. βυγργιβίησ {πὲ 
[πΠ6 ὈΟΙΠΑΔΤΙῪ ᾿ἰἰπ6 σοητ πα ἰο τὰπ τνοϑύνναγαάβ τῸηχ Κα ἸΠ]41ἢ- 
οατίη. ο 8ῃπου]ὰ πᾶν οχρθοϊθά ἰο βηά ““ οαϑένναγάβ. Υοί 
ΣΟ ΤΩΔΥ Ὀ6 οογοοῖ, ΠΥ γα δβϑβατηθ ψ 1} 7 λοπῖμδ (ρ. 139), {πα 

ἴπς θουπάδγγ [Ο]]ονγοὰ [Π6 νδ]]θν, ἰπ νυ μ οἢ ΚΕ Ὶγ]41}}- οασίτη διίοοα, 
88 ΤᾺ ἃ8 [6 δηἀ, δηὰ πη ἐαγηρα ἴο ἐπα θαϑί, δῃά οπίογοὰ {Π6 
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γγδὰγ Βοεῖϊ Ηδηϊη8ἃ.---ΚΥ͂. 19. ΤὴΘ ρῃγαβα ΠΩΣ ὙΓΝΩΣΙ ἐλοὶν 

ομέφοΐτρ8, ὨΔΙΏΘΪΥ, ἰπ6 οαἱροϊηρδβ οὗ ἐλ6 δονδν,, τηυϑὶ θ6 θχρ]αϊπϑα 
ἴῃ {Π6 8816 ΤΠ ΠΟΥ 88 ἔλλδ ον ἡ οὔδΡ. 11. 14.---ΤῊε Κ οὐ] 

ΓΝ σν ὙΒΙΘΝ 8 οαπα ἴῃ δὴν ΜΩΆΒ. δπὰ βἀϊείοῃβ, 18 ΟΠ]Υ ἃ 

σταυπιπηαίϊοα! οιηθηδαίίοη.---Ὑ. 20. ὙΠΟ δαϑέογη δοιιπαγῃ νᾶ 
ἰοσταθα Ὀῃ [Π6 ογάδῃ. 

Υν. 21---28. Τῇῆε οἰξὶοδ ο Βεη)γαπιῖη.----Ὑ. 21-.--24, Εϊγδέ στον 
ΟΥ̓ ἐισοῖυο οἷξίο6. ΄, 21. ΕΓ υδγίοδο 866. οἤδρ. 11. 1; ἴον Δοίλ- 
Ἡοσία,, πον «Αἰπ- Παά)ία, ἐνδΡ. χν. 6. Επιθκ ᾿Κοσὶς 18 ποῦ Κπονῃ. 

--ῸΑΘΔἥ. 22. ον Δειδ-Αταδαῖ 866 ομᾶρ. χν. θ. Ζοηναναῖπι 18 ἈΠ- 
Κῆονῃ. Ογίπιηι (ΟΠ. ἢΪ8 Π]ΔΡ) δηά ἴ:6 σϑυΐονοῦ οὗ υ. ΠαιηιογῪϑ 
Ῥαϊοβϑεϊπο (ἰπ [ῃΠ6 Μύποβπον σοὶ. ΑὐΖ. 1886 ρΡ. 988), ἔγαςσ 10 11 
{π6 τυ ΐηβ οὗ Κλωγδέ οὲ ϑιανα ἴῃ [86 να]ϊον οἵ Φογάδη, ποῖ ἴδ 
ἴτοτη [86 οπίσαησο ἴο 1Π6 δὰαγ οἱ Αργαά; Ὀαΐ {Π18 ννὰβ ουΐβιἀθ 
[Π6 ΤΟΥ ΟΥὙ οὗ [π6 ὑγῦθ οὗ Βεῃ)δηῖη. ἘΕΑΥΪΠΟΥ ΤΊ ΓΘΓΒ ΒΌΡΡΟΒΘ 
{παὉ 1 βίοοά ἀροὴ Μουιῖ Ζοπιαγαΐηι, οὁπη6 οὗἨ [Π6 τηουηϊδῖη8 οὗ 
ἘρΡὨγϑῖ, σῆοσο ΑΔ Ὀοβίαροθα ογοροδπι (2 ΟἸιγοη. χι!. 4). 
Ιη {Παὲ οα86 1Ὁ τησϑὺ 6 Ἰοοϊκοα ἔῸγ ἴῃ ἴΠ6 πιοιπίαϊῃβ ἴο 1Π6 βοιιῃ 
οἵ 51}, ὙΠ 8 15 ποῦ 8 ἱτπιργοῦδ]6 σοπ]θούγο, ἐπουρσἢ 1 σδη- 
ποῖ 6 6588 015Π64 ψῚῈ σοτίαϊ πῖν.---Βθοίδοῖ, 1.6.) δὲπ)εδ, 866 σμᾶρ. 

ν]1. 2.---Μ ῦ. 28. ΤΠ παῖλθ οἵ 1Π6 οἷν «υυἵπι ἰΒ ἀογινϑα ὈΥ ἸηϑηΥ 
ἔγοῃχ 1Π6 Αννὶϊοβ οὐ. Αννίτα (οἶαρ. χὶ, 8; θαῖ. 11. 28); ὑαϊ 
10 18 ὙΘΥῪ 4υΘΒυ Δ ὈΪΘ ψν ΠΘέΠοΥ ΠΟΥ ΘΥΟΥ ρϑηοίγαϊρα 80 (Ὧ ἰπΐο 
[πΠ6 τηουηΐδίη8. Τὴ βιὑπδίομι οἵ μ6 ρΐασθ, σῇ οι ἰδ ΟὨΪΥ 
Ἰηϑηοηθα ἤθγθ, 15 ποῖ Κπογῃ. 1Π6 88Π16 ΥΘΠΊΔΙΚ ΔΡΡ]168 ἴο 
αναΐι; ἴογ 16 σϑιηασκβ οὗ ἴπ6 Οπονπαδέ. (8:ν.,. ᾿Αφρα ΑΡἢγΆ), 
ἢ οἢ “αδίι8 Δη ἃ Ποβοπηνθζθν ἈΡΡΙΥ ἴο ΣἸΣ» νΊΖ.) [Πα ἴῃ 16 
ἔπιο οὔ δ μδοῦζιιϑ [ΠΘΓ6 νγὰ8 ἃ κώμη Αφρήλ (υδνονηο νῖοτιβ Ε τόηι) 
αὖ {πΠ6 ἀϊδίβηςο οὗ ἥνο ΒοπΊδῃ τη1]68 ἴγοια Βϑί6] οἡ {116 δαϑβί, 
Γοίουβ ἴο ἌΒΡΣ ΜΉΘ. {πΠ6 ΧΑ. πιο ᾿Αφρά. Τ]ιθ πϑίηθ οὗ 

Ραναΐ τλϑγ, ΡΟΙΒΑρ5, αν Ὀθθη γοίαϊ δ ἰπ {Π6 ͵δάν οἱ  αγαἢ 

(ς: δ᾽). ̓---Ορλναῖ, σὨϊοῆ νγαβ πὶ ἴΠ6 Ἰαπὰ οὗἩἨ ὅ΄υδὶ δοοογάϊησ 

ιο᾽ 1 ὅδ. χὶ, 17, 15 Βι ρροβθα ὈΥ͂ ἐοδίπϑον 11. 124 ἴο ἢανθ βεϑθη 

1 Εοδίπδοπ 888 (Ἰϊ. 112): “ΤῊΘ πδπιθ οὗ [18 ὙΥδαν πυρῃὶ βαρρεδβὶ 
8 οοἰποίάθηςθ αὐ ἢ ἴῃ6 Ῥαγαλ οὗἨ Βροη)δτλῖη (Ψ}οβἢ. χυὶ. 28). Βαὶ 
{Π|686 ὩδΔπ6Β ΘΟΙὴ0 ἔσοπὶ αἰ αγθηί τοοίβ. ΤῊο Ηθργαν ψοτὰ τηθδηΐϊηρ 
(ἃ Ποῖον, [86 Ατδθῖο “" ἃ πιοῦβο. γα εου]ὰ ἢϑδῦ οὖπο σῇ] ρα ο8]]ο 
ΕΑγδ, 88 τοϊδίϑα ὈγῪ διοζίησλαπι. (Ττγαυεῖε, ἔς. 4ϊο., Ρ. 812).᾽" 

97 “ 



418 ΟΙἸΤΙΕΒ ΟΕ ΒΕΝΘΑΜΙΝ. 

{π0 βᾶπ16 δ8 δὲ 7αϊψίδοῆ, Ὀθοαιβθ {πῸ δβιυπδίϊομ οὐ {118 ρ͵δοα 
ΔΡΤΘΘΘ 80 Ὑ06}} ψΠῊ {Π6 8116 οἵ Ορἤγαι (Αἴ) 88 σίνθη ὈΥ 
Ἐπιϑοδίιδ. Απάὰ 7λεηῖμθ (ἴῃ Κδυοτβ Θέυα. 11. Ρ. 149) ἢπάβ 
ἃ Ποπτγπηδίοη οὗἁὨ 118 Ορ᾿ πο ἴῃ ἐπα δος (Παὺ {116 Ἰαπά οὔ ᾿ρῦ 

(1 βδιὼ. σχῇ. 17) 15. θυ ἀθη!!γ Ἰἀθη ῖο41 ἢ [π6 Ἰαηά οὗ ὈΟνοΣ 

(1 ὅ΄δῃηι. ἴχ. 4), δὰ {πα 1Π6 Βεπὶ ϑαζίπι 81}}} ἀνν6]] αἱ οἱ τιν 
ΤΠ18 ΒΌΡΡροΒ᾽ ΠΟ, ἤονΘν ΟΣ, 18 ὈΥ ΠΟ [6818 8 σοΓίδ] ἢ ΟὯ6, ἔοΣ {Π6 

βἰαἰοηιθηΐ οὗ ̓ ἰμιβοδίωδ, ἰΠαὶ Αἴ νγαβ ἄνο ξοπιδη τη1}68 ἔτοπι Βοί] οὶ, 

ΤΩΔΥ ἢδνθ 66 πη8άθ 1ῃ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ἢ18 τηϊβίαϊζο γοβρϑοίϊίηρσ 
{Π6 βἰτδίϊοη οὗἩ Βοίμοὶ, ᾿ὶ νυ οἢ οα86 10 ψου]α ἰοβ6 8}} δυϊῃοσιῖν. 
Το Ορἤγδὴ οὗ ΟἸάθοη (δ ἀρ. νἱ. 11, 15, ν]}}. 27) νὰβ8 ποῖ {{6 

ΒΒ Π16 88 ἴ[πΠ6 Ορῃγδἢ οὗ {π6 ἰοχι.--ΟὟῪ. 24. ΟΣ ἼΘΨ» ἴον Ὠϊοἢ 

[π6 ᾿Κορὶ δῃὰ 1π6 Ολαζάεα τοδὰ ΓΝ “5, ρβαρσὰβ Απλοπῖΐδ6, 18 

αϊΐα ἀπκπο νη. 80. 8180 18 ΡΡΟΧΆ, ρλπὶ, ὙΔ6 ὕπο πδπιοβ 

ΟΠΪΥ͂ Οσ ΟΣ ΠΘΓΟ. »ὩᾺ Θ΄εὗα, ΕΟ τγθ πιαϑὶ ἀἰδβιιπραϊϑη ΠῚ 

ΤΡ Αἰ θϑαῖ, οὐ {πὸ ζιθθαι οὐ 854}, ψ  ]οἢ 18. αἶβο βοπιοεϊπιθϑ 

οΑ}164 Ο΄εδα, βἰοοή ὌΡΟΣ {π6 που ΠΟΥ ὈουΠάΑΓΥ οὗ {Π6 80}56- 
αρηΐ Κίηρσάοιι οἵ πάδῃ (2 Κὶπρβ χχὶ!. 8; Ζεοἢ. χῖν. 10), δπά 

[88 σοητ παρα ἵπ [6 Μοβίθτα υἱ]αρο οὗ δία (1,κ...) ἴπ' 1Π6 

Υγδαγ οἱ σὶρ (οδίηδοη 111. 80) 868 "ὩΥ̓ σομ ΘΠ ΙΔΙῪ ΟΠ 
Κιηρβ, Ρ. ὅ80 866. 

γν. 28---28. δοοοπα σγοιρ οὗ 7ουωνέδεη, οἱξῖο8.ι. Ὑ. 25. ἘὼοΥ 
Οατδοοη, 866 οἶδρ. 'χ. 8' απιαΐ, δοοογαϊησ ἴο «“υάρ. χῖχ. 18, 
1 Κίηρβ χν. 17, ννὰϑ πὰ ἴο αἸῦθαῃ. Αἱ ργϑβθηῦ 1 18 ἃ. τη βου- 
Δ]6 ν]αρα σα]]οα 6» αηι (οδίηβοη, ἰι. 818) Ὀοίννθοῃ ΕἸ ρθδῇ 
δια ΟἸθθοη (866 ΠΥ ΘΟΙΏΠΙ ἢ ΔΥ168 Οἡ [ζϊησβ, Ρ. 982.) ἘΕῸΓ 
Βοογοίδ 866 οἤδρ. 1σ, 17.}--νν, 26. Ἡϊιεροἶ, ἴῃ Βοη δπμη (ἀἸοχοιε 

Βαυὲ {μογα 18 πὸ 10 ΘΙ δ ἴῃ {86 ΡΒΠΟΙ]ορΊοδὶ διξαταοπέ, ἘΣ 1ι 18 8{1}}} ἀουδί- 

ἔ] νοΐ ον ς ΜΠ 18. ΤΟΔΙΪΥ 4 οοπίγδοίθα ἔογηι οὗἉ ἈΠ ἸΏ08. 

1 Ὡὲε Ῥγείίε διὰ Μαμγεν αἰῆττῃ πδὲ (ἢ 6 παπηθ οὗ δεογοίδ νγὰβ ἱπίτγο- 
ἀυοσθά δἱ ἃ Ἰδίϑυ ρογίοα, βίποα 1 18 βροΐζθῃῃ οὔ ἰῇ 2 βίδῃι. ἵν. 2 888 πον 
(μΐηρ ἕον Βϑογοί ἰο Ὀ6 γθοκοπθὰ 88 ὑβοπρίηρ' ἰο Βϑηαπιΐη. Βαΐ {818 
18. ἩΡΟΩΡ. ΒΕῸΓ ἰξ 18 ποὺ βαϊἃ ὑπϑτθ, {πᾶὺ Βϑογο ἢ νγ88 δββίρηρα ἰο Ββϑη- 
Λδταΐῃ ἕογ {86 ἢτϑὲ {τὴ6 ἴῃ (86 τοῖρῃ οὗ ὅὅδι!:. ΝΡ ἰβ 1π6 γιατὶ (6 ΓῸ 
τηδθ "Ἢ θοοδιιβο Βϑογο ἢ 188 80 οἷἶοβθ ἰο {Π6 Ὀογάθγβ οὗ δῃοίδος {09 
(ργοῦδν ΕΡὨγαῖπι) (πὶ 10 τϊρ Ὁ βθοτὰ ἀου θέ] 0 στογο ἐΠ6 ΟὟΠΟΓΒ 
οὗ 1ι,᾽᾽.--ἰῶβ Τλοηΐμϑ ΒΌΡΡΟΒΘ8---ραῦ “' Ῥδοδιβο {ἢ 6 τΥ 6 Υ δῆ 98. ο ΒΗ0νν 
{πὶ {πὸ 6ν]]- ἄοογβ 6 γ6 οὗ {86 ἰγ1ῦ6 οὗ Βοη͵δσλτη.᾽" 
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ἴγτοπὶ {Π6 ρ͵αςθ ἱπ υὐδἢ οὗἉ [Π6 βαπιθ πδπ)6, οἤδρ. χν. 88), ὙΠ ΘΓ6 
1ῃ6 ψγὰγ ἀραϊηϑί ΒΘη])]ΑΠΊ ἢ τῦᾶ8 ἀδίοστηϊποά ἀροη (δ υᾶρ. χχ. ἀπά 
ΧΧΙ.), Δηἃ το ϑδῖηπθὶ Ἰυάρσοα [πΠ6 ρθορὶθ δπὰ Ἵοἴοβα ὅδ] 88 
Κιηρ (1 ὅϑδπι. νἱ!]. ὅ 864.) Χ. 17), 185 Ἀπἀου ίθα]γ {Ππ6 ργθβοπὶ Λοῦν 
ϑαηπιισῖί (οἴ, οδίπδον, ᾿ϊ. 186 δὰ ΤΥ Ομ ΘΠ ΑΥῪ οη Κι 'πηρ8, Ρ. 
285).---Οη Ολορλίταδ, 866 σΠδρ. ἰχ. 17.--- [Ὡδ ρ]δοθβ συμ] ἢ (Ο]]ονν, 
ΜἝἊοκαῖ, Κεοΐοπι, 7ν»ρεοοῖ, διὰ 7Τατγαζαΐ, ἃτ6 ΟΠ]ΥῪ πϑιηθα Ποτθ, δηᾶ 

ΔΙ ορσοῖ Ποῦ ἀμ κποννη.---ὖ. 28. ΝΟΥ 18 δηγτπηρ Κπονῃ οὗὨ Ζοία 
δηά Εἰορῆ. Τὸ ΣΧ. ἢᾶνα τοπάογοα ῬΑ νὃΣ 88. ἃ (0η]- 

Ρουπά ΠΔΠ16 Σηλαλέφ. Βαΐ ἴπ ἐμαὶ ο886 ἔπιθγθ τὸ ποὶ ἰυσίθθη 
οτἴ68; δηά {Π6 οπιιβδίοῃ οὗἨ [88 δοῃ)αποίίοη ἡ ῥρύοναϑ ποίη, 

βίης ἰδ 18 αἶβο οταλ θα Ὀοΐοσ τυ") πὰ ΓΛ»: Ιη Ζοϊαλ, ὅδαὶ 

84 Ψοπαίμδη πγογθ Ὀατὶοά, 2 ὅδιη. χχὶ. 14. ΝΥΝῚ ὔοδιι8, 1.6. 

“Ζογιιβαίθπ, οὗ, σπαρ. χ. 1, πᾷ χν. 8.---Οἰδοαίᾳ ἰ5Β ἐμ αἰθθα οὗ 
ΒΘη) απ] ΟΥ̓ ΚΔ] 80 θα ΠΟΥ τοίογγοα ἴο, πῃ οἷ 18 801}} ἴο 6 

Β66ῃ ἴῃ (Π6 ν]]Πὰρο οὔ “Ψεδα ( πκ-:.}» Ὀοΐνθοη {Π6 Ἶ δάγ 658 ϑανγοὶ- 

ηἰξ δῃὰ {π6 αν ΕἌγΔἢ ; 866 ΠΥ ΘΟΠΙΠΙΘΠΓΔΤῪ Οἢ ἴΠ6 ΒοοἝΒβ οὗ 

Ἰζίηρβ, Ρ. ὅ80 864. ΞΡ Κἰραίλ 18 Ἰἀθηεβοὰ ὃν “οδοπηνὶ θ᾽" 

δηἃ αμγον ὙἸῈ ΚΙραΐῃ. δ οατῖτα ; [Πἢ6 Ὡνν [ΠΟΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴο 
μᾶνα Ὀθθθῃ ἰοβὲ ἔγοιῃ {π6 ἴοχὶ. Κ᾽. Παμπιον (ῬαΪ]. ρ. 198) [8 ργο- 
ῬΟΥΥ ορροβϑά {πὶ8 οοποϊβίομ ἢ 8:π06 ΕΚ Ὶ ] 41 }-ἰ Θατῖμὰ 18. ηοὶ 
ΤΊΘΓΘΪΥ τθοκοπϑά 88 οὴ6 οὗ [ἢ6 οἰτ168 οὗ «πάδῇ πη οΠΔρ. χν. 60, 
δυῦ ἱπ ομᾶρ. χνἧὶ. 14 18 ΘΣΡΓΘΒΒΙΥ 8116 4 (86 οἿἵΥ οὗἩἨ [π6 σἢ]άγοη 
οὗ Φυάαῃ. Τμο ϑἰεπδίοη οὗ Κύγργαίδς 1ῖ8. ἀπΚπονῃ ; 8θ6 ἤρίαπά 
Ῥαὶ. ὑ. 724. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΙΧ. 

ἹΝΗΕΒΕΙΤΑΝΟΒ ΟΕ ΤῊΗΒ ΤΕΙΒΕΒ ΟΕ ΒΙΜΕΟΝ, νυ. 1-9; ΖΕΒΌΤΟΝ, 

νυν. 10--16; ΙΒΒΑΟΗΑΒ, νυν. 117--28.; ΑΒΗΕΗ, νυ. 24--8] ; 

ΝΑΡΗΤΗΛΙ,, νν. 82--- 8909. ΑΝῸ ὉΑΝ, νυν. 40--48. ΟΟΝΟΙῦ- 

ΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΑΒΤΙΝΕ ΟΕ ΧΟΥΤΒ ΕῸΒ ΤΗΕ ΓΑΆΝΌΡ, νυν. 49ῶ---δ]. 

Υ. 1-.9. Τῇλε ἱπλονίίαποο ὁ δίπιθοηυ. ΝΜ. 1. ΤΠ6 βοοοπά ἰοΐ, 
νΠοἢ ττὰ8 ἀγάπῃ αὖ 5810, [8}} ἴὸ ἔπ τῖρο οὗ ίτηθομ, δῃὰ 
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420 ΘΙΜΕΟΝἾ᾽Β ἹΝΗΕΒΕΒΊΙΤΑΝΟΕ. 

ἄχοά 118 ἱπῃογιίδηςα ἢ ΐη ἴΠ6 ἸΠπ118 οὐὗὨἨ {116 ὑπ1δ6 οὗ ὁ αἀδῇ, {Π6 
Ῥογίοη δἰϊοϊίβα ἴο {Π18 {τἱῦθ αἱ Οἴϊσαὶ Ὀεοὶηρ ἴοο ἰαγρθ ῸὉΓ [6 
οὨ] άγθη οὗἩ πάδἢ ἴο οσσαρΥ (ν. 9 οἷ, {ΠῸ τοι γκβ ὁπ οἢΔΡ. χὶν. 
1). ΤῊΪ8. οοϑββίοη ὈΥ͂ π44]} οἵἁὨ ραγί οἵἉ [8 Τουυ ΟΥῪ ἴο {Π6 ΟἾΠΟΓ 
0068, ἃπαὰ 1(8 ἔΔΠ Πρ Ὁγ Ἰοΐ ἴο δ᾽ιηθοη, δα ἴο {16 [Ὁ] ΒΕ] πθηΐ οὗ 
[Π8 ῬΓΟΡΠΘΟΥ οὗ “4000, ψπθη αγίησ : “1 “1} ἀἰν!46 (Πθηὶ ἴῃ 
“] 860}, ἀπ δβοδίίοσ ἔπ θτι ἴῃ 18γ86]" ((6η. χίῖχ. 7). [Ὁ ννὰ8 ποῖ, 
Βονγανοῦ, [Ὁ] 8]16 ἃ 48 ἃ συγβθ, Ὀυὶ 848 ἃ Ὀ]οβϑίησ, δηά ἴῃ [16 οα80 
οὗ διπιθοη ἴη ἃ αἰ ογθηΐ τηϑηηθῦ ἤτοι {πε οὗ 1ωμ6ν], ἡ ο56 6806 ῃ- 

ἀδηΐβ γογα αἰβρογβθα ἴῃ 1βγθ], ὁπ. δοσοαηὶ οὗ {πεῖγ γοοοῖνὶπρ, ἃ8 
βούνδηΐίβ οὗ {Π6 βαῃποίιπαγν, οἸ0168 ἴο ἀνγ6}} ἴῃ διποηρδὺ }} [Π6 
{τῦ68. ὙΥ̓ΒΟΙΠ6. (ἢ6 ᾿ΠΠογ δ ποθ οὗ δ᾽ πθοη γ88 ἃ σοπηρδοΐ ἰοΓτῖ- 
[ΟΥ̓ ΟΥ ποῖ σδῃηποῖ 6 ἀρίοττηϊ ποθ τ 1} σογίαϊπῖν, Ὀθοδιβ86 ΟΠὨΪΥ͂ 
[Π|6 οἾ{168 4]]οὐτθα ἴο Ὠϊη τὸ σίνθη, δά {Π 6 βιζαδίϊοη οὗἉ τηᾶπΥ οὗ 
ἜΠΘηι 18 ἀηκηόση. Τῇθ ἤγϑὲ στοὺρ οὗ [πἰγίθομ οἷο. Ὀοϊοηρσοά 
ἴο {Π|0ὸ δου Π]ᾶπα οὗ «πὰ, ἀπά ἔογπηθά ργόρϑῦΥ ἃ οοπποοίοα 
αἀϊδβίγιοῖ. ΟΥ̓ [πΠ6 βοοοῃά στοὺρ οἵὗὨ ουΓ οἰ 68, ὕνγο ὑγϑγ βιζδίθα 
ἴῃ [Π6 8ο}}, ὕνγο ἴῃ 6 Ἰονν δ ηα8 οὗἁὨ Ψυάδῃ (ν. 7).---Ουτγ [18ὲ οὗ 
{Π6 οἰ[168 οἵ δ᾽ πιθοῦ βϑῃουϊ θ6 σοπηραγθά σι 1 ΟἾγ. ἵν. 28 --- 
82, ν ογΘ {Π6 8816 ΟΙ {168 ἃΓ6 πδιηθα ἰπ ἢ 6 88Π16 ΟΥ̓ΔΘΓ ἃ8 ἢ 6 Γ6, 
θυΐ ψΠΠ 5]10}}0 Δἰτογδ το π5. ἴῃ ἃ ἔθν οἵ [ῃ6 πδηι68.---ΚὙ. 2. ἘῸΓ 
Βεογδῆθῦα 866 ομᾶρ. χν. 28. ΤὴΘ ποχὶ παπὶθ ὩῺ Θμοῦα ἰ8 

νδηϊησ ἱπ 1 ΟἾγ. ἵν. 28 ; πϑῆςθ ἴἰ πρὶις θ6 βιρροβοά ἴο αν 
τίβθη ἔγοτω [ἢ 6 τορθί 00 οὗὨ ἔπ τ} οὗ [π6 ργθοθάϊηρ νογά, 
{ΠΓΟῸρΡ! [Π6 ΕΥΤΟΣ οὗἉ [Π6 σοργ δῦ, Θβρϑοῖδ!ν 88 ν. 6 σίνοβ {π᾿ γίθθῃ 
ἃ8 ἴΠπ6 ΠΌΠΙΌΘΓ οὗ (Π6 οἰ6168, νν βθυθ88 {π|6 6 ἃτὰ ἐοαγίθοη, ἱΓ ᾿ 

ΡῈ γϑοκοηθὰ 8ἃ8 οθθ. Βαΐὶ ᾿παβιηιοἢ 8ἃ8 ἐΠ6 παμαθοῦ σίνοη ἴῃ 
σἤδρΡ. χν. 32 ἀο68 ποῖ οογτοβροπά ο {Π6 δοῖι8] παπηθοῦ οὗ πδιη68 
ΤΩ ΠΟ 64, δηἀἃ 885 γα ἥπά ἰπ οἰδᾶρ. χν. 26 116 πῃ νῷ 

δεΐογα Μοίδάαϊ, δῃὰ ἔγοιθυ 1Π6 ἔγοαυθης ἱπίθγομαηρθ οὔ ἴΠ6 
ἰδ ᾽α 18 ἃ πα γὴν» {Π|8. σοι] Θαβ}]}ν Ὀ6 σ4|164 5).).}}} αἶβο, 1 Ἰοοὸκ 
ὍΡΟΙ 10 88 ΤΏΟΥΘ ῬΓΌΌΑὈ]6 [Πδὶ [π6 πᾶπιθ τα) [88 Ὀθθη οπ θα 
ἤγοιῃ 1 ΟἾιν. ἵν. 28. Μογϑονυου, 41} ἰῃ6 δποίθηϊ νϑυβϑίοῃβ ἤᾶνθ 
ΜΔ Βογθ, δηαᾺ [Π6 ϑ'γγῖίδς, δοοογάϊηρ ἴο [[5. ἀϑα] ουβίοπι οὔ 
τηδκίηρ {π6 παπ 6 ἄρτοα ὙΠ [16 οἱτῖ68 πδτηθα, ρσῖναβ ἴῃ ν. 
ποῖ ἐμ γίθοη θαΐ ἰουγίθοη ςἰ1168.---Οἡ ἡήοίαααΐ, ἱ.6. οἱ Μειὶιά, 8366 

ομᾶρ. χν. 20.---ΕῸν νν. ὃ διὰ 4, 566 οἰ!ὰρ. χν. 28---80.---Υ͂. δ. ΕῸΣ 
Ζιίκίαρ αἶ8ο 866 οἰιαρ. χν. 3]. ΓΕΞΙΤ. ΟΣ Βειλ-πιαγοαδοίλι, ἴ.6. 
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οὐαολ-εδοιδο, πὰ ΡΟ ΒΓ, Παξαν-διμϑαΐ, ἴ.6. λογϑθ-υἱζίασο, 1530 

πιοπίϊοπϑα ἰπ 1 ΟἸτ. ἵν. 81, δτα ΡτορδΌΪν [Π6 β8πι6 ραςεΒ 85 Μυά- 
πιαππαΐ δηὰ ϑαηπϑαππαῆ (οἶαρ. χν. 81). ὅδε [16 γϑπιαγκ8 οἡ 
{πᾶΐ ράδββασθ.---. 6. ει» 7,οδαοίδ,, οομτγαοῖθα ᾿ηἴο Ζυοδναοίδ, (ςμΔΡ. 
ΧΥ. 92), 18 σ8|164 ἴῃ 1 ΟἸγ. ἰν. 81 Βοι!- Βιγοὶ; ϑδμαγωδόη ΟΣ 

ϑδαγαίτη (1 Ογ. ἵν. 81) 18 σα]]ϑά ϑιέϊολέπι ἴῃ οἰαρ. χν. 82. (566 
{818 ρ488866).---Ὗ. 7. Εὸν Αὐπ ἀπά ἤηιπιοη, 566 οἤδρ. χΥ. 82 ; 
8η4 ἴον λον ἀπὰ Α8δλαη, Ὀοΐῃ ἴπ [86 ρῥ]αῖη οὗἉ «πἀα]1, ΠΡ. χν. 
42. ἴῃ ἴΠ6 ρᾶγα]]68] ραβϑαρθ, 1 ΟἿν ἵν. 82, ποῦ ἅτ ἔνθ 
οἰτ168 παρὰ  ϊαηι, Αἴη, ᾿ἰἰηιηιοη, Τηοοδθη (318) δΔηα Αλαπ; 

ἤθῆςθ ἸΒῚΓ πλαβὶ 6 δποίμοσ Ὡ8ΠῚ6 [ὉΓ Ἰῶν. τοῦ. 8. “Απά Δ] 

16. νᾶ σθ8,  ]]οἢ (τγν6 γ6) τουπὰ δρουὺΐ ἰἴεβ οἰο5 ἕο Βαβίβε!- 
Βεογ. Μαβίμ8 τοραγἀβ {π6 ἰηβογίίοη οὐ ἴϑ9 πϑῦθ ἃ5 βοιηθνμαΐ 
βιτ Κίησ, δηὰ ϑαρροβθϑ {πᾶὶ Ὁ 8 86 “ἐἴο ᾿ηάοαῖθ {Π6 ἰαγρθ 
παμῦδσ οὗ 1Π6 ἴονγη8, νἹ] ]αρθ8, δη ἃ Πδηλ]6ῖ8 ὈΥ Ὑν ἈΙοἷ {{16586 οἱ 168 
ΘΓ Βυγτουπαρα, ἀηὶ {πΠ6 στοαὶ ἔδυ! ΠΥ οὐ 1Π6 5011. Βαΐ 1{}}18 
τηθδηΐηρ 15 ποῖ οοπίαϊπαα ἴῃ {π6 ψογάϑ; 4}} ἐμαὶ ΓΠ6Ὺ ἱπιρὶν 18 

{πᾶῦ {πΠ6 Β᾽᾿πΘοη 68 Τοοαῖνθα ποῖ τη γον οογίδιπ οἱ1658 1η {Π6 ἴογ- 
ΤΙ ΟΥΥ οὔ 7 υἀ4}}, θαΐ [π6 016 σου ΠΕΓΥ ἀγουπά [86 οἰἴ[165 παπχοά, 

τορϑῖμον τ 4}} {π6 νἹ]αρθβ8 ἐμαὶ σοῦ βἰἰαδίθα ποᾶνὺ ἴῃθηι. 
ΝΞ ΓΌΣ3 ααϊίαιδ- δον, ἴον νὨϊοἢ να ἤπὰ ΟΠΪΥ δυ3 Βδ8] ἴῃ 

1 Οἢν. ἵν. 88, ἰδ ἀπκπονη ; [ὉΓ {Π6Γ6 8 πὸ σΤουπα Ἡ]Π δῖαν σ᾽ [ῸΓ 
116 οοπ]δοίατα οὗ ΜΙαδίιι8, {πα 10 τνᾶ8 1Π6 βᾶϊὴηθ 38 Βϑούβῃοθᾶ. 
1 Βοϑῖηβ ἴο Ὀ6 ΟἿΪΥ ΔΠΟΙΠΟΙ ΠΔΙῺ6 ῸΓ Δ.) ΓΙ! ἴον ὑπο γ9 18 ΠῸ 

Ἑσορα]αίνο ςοπ)] ποῖοη Ὀοίογα ΓΝ ὉΠ 4 ὙΠΟΙΟΐΟΓΟ 6 ἅγ6 ποῖ 

7υ501Η6α ̓π ϑαρροδίηρσ ἱπαΐ [ἢ 6 ἔνγο πᾶπη68 σθργδβθηξ ἔτνο ΡὈΐδςοα8, 
848 {6 ΤᾺΧΧ. ἀπὰ Αγαῦθὶς νϑυβϑίοηϑ ἂηὰ Οἰδυίσυβ Ὦανθ ἀἄοῃθ. 
ὍΝ ΓΙ  απιαλ οΥ ἐδ βοιιέδι, ἱῃ ἀἰβι:ηοτίοη ἔτοτα {6 Οἵ ν ΒΑπιδἢ, 
18 Ἀπ ἀο. ίΘα γ {Π|6 8816 ἃ8 3.) ΣῪ 1 ὅδ. χχχ. 27; Ὀϊ 118 

β᾽ Γπα θη 18 ποῦ Κπονῃ."---Ὗ.. 9. ὩΣΤ Δ ἴοο ἴατρο 70» ἰλέπι; ἸΆΥΡῸΥ 

τΠδὴ {ΠΥ τοαυλγοά. ΕῸΣ [Π6 Γαδ 868 ἴΠ| γϑιηδυῖϑ Οἡ νϑῖβ6 1. 

1 Ἐπι. ᾿ἰδάϊφεν' (ἰὰ (86 ποίϊοϑ οἵ ξοδέπβοπ᾽ 8 ΒΙ Β] οἴμεοα βδογα, Ηδ]]. 
Α.1,.2., 1848 Ψυπο, Νο. 11], Ρ. 278) ΒΌΡΡοΒΕΒ ἰμδὶ ουὖν Παπιαὴ ἰοισαγ(8 
(λὲ ϑοιίᾳ ἴθ [88 βᾶπι6 88 Παπιεὶ εἰ Και, ν ἈΙΟἢ ννὰβ ν᾽ ϑιἰ6ἀ Ὀγ Ποδίῃ- 
80η (Ῥαϊ 1. 818 864.) ἀπά αἴογνναγάβ ὃν Ἡγοίοοίί. Τί φοπβἰβίβ οὗ ἃ υθγῪ 
τηδϑαῖνο Τουηδαίίοη, ὈοΙοηρίπρ' ἴο βοπδ ἱπιτηθηβο δ] ἀΐπρ,, νν Πἰο ἢ ΒΘθιη8 
ὭΘΨΟΡ ἰ0 ἢανθ Ὀδ60η σοΠρ]οίοα. [πὸ ἐμ6 ποῦί- υυθϑίουτ ΘΟΥ̓ΠΟΥ ἔἤαγα 18 
ἃ Ὑ]1, νι! 6ἀ ονογ, θαΐ ποῖ ἄθορ. Ου {{|8 ᾿ δα  γ6Υ τοτηαυκϑ : “Βαϊ, 

---ν- - ιῷὐ 
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γν. 10---16. 7:λ: ἱπλμοτίίαποα ο Ζοδιίοη. νυν. 10--14. 15 
ὀοιαγῖοδ. Φ8Δ6οῦὺ δηὰ Μοβϑ (ἃδηῃ. χὶῖχ. 18; Πϑυΐ. χχχῆ. 
19) μαα Ὀοτῆ ῥγϑαϊοίθα ἐμαὶ Ζθρυοη 8ποι]α ἀνγθ}}] ἀροη [Π9 868 
ΒῆοΓα, δπὰ βυοκ οὗ {Π|0| αθαπάδποο οὗ ἔπθ βοθᾶ8. Βαϊ 80 [ὯΓ 88 Τ6 
σο8 ἢ ἰ6}] ἔγοπι ἐπ 6 Ὀουπάδυθβ οὗ {πὲ ἰγῖῦ6 848 σίνθη ἴῃ {{π|8 ὈΟΟΚ, 
{Π 6 ΤΟΥΥ ΟΥΎ αἰὰ ποὶ χαϊία ἰοασἢ Π6 Μραϊογγαηθδη ; Ὁμουρῇ 1 
ΤΩΔΥ ῬΟΒΒΙΟΙΥ πᾶν Ὁ δἔτοσ γα 8Β οχίθπαθαά ἴοὸ (Π6 οοϑβί.---Υ͂. 
10. 7116 ἰονγϊίονῳ οΥ ἰλεὶν ἱη]ονιίαποθ τσοὶ ἐο ϑαγά. Τὴδ βἰἴυδ- 
ἰἴοη οὗὨ {1118 ρἴασθ 18 αηξογίπαίοὶυ ποῖ Κποόνῃ ; Ὀαΐ 1 οδηποί 
᾿ιανϑ ἔογηχθα {Π6 βου! -νγθϑέθσῃ ὈουηἀΔΥΎ, 88 οϑοηπηι ον ἀπά 
Μαδίμϑ βρροβδ, οὐ ἰιᾶνϑ βίοοά οῃἡ {πὸ βου οὗ Οὐδυτωθὶ, δπα πθὰΓ 
ἴο ἴ86 Μροαϊίογσγαμθαη. οἷ ἴπ6 σοηίΐγαγυ, Ἰυαρίηρ ἔτοπὶ νθ 80 
11 864.) ἃ πχαδὲ αν Ῥθθη διἐααϊθα βοθνμοσθ ἱπ]δηά, ἴῃ [86 
Ρἰαΐη οὗ Εἰβάγοϊοπι, ἴο [ῃ6 που! οΥὁ που -δαβὶ οὔ Ἰμορῖο (1ω6}}. 8}; 
[ογ ἴῃ ν. 11 νγ βάν {πὸ Ῥουπάαγυ ᾿ἰη6 ἔγομι δαϑὶ ἴο νγϑϑί, 8ηα 

{θη ἴῃ ν. 12 ἴτοιῃ ἴπ6 ρἰαῖπ ἐονναγ8 [Π6 οαϑβί.---ν. 11. “᾿πά 
{Π6Ὶ} θΟΓΩΘΥ γθηῦ ὉΡ νϑϑένγαγ 8, θνθη ἰονγασ 8 Μαγα ἢ." 24α- 
ϑῖμ8 δῃὰ ἰοβοπην ον ἱπλαρὶπα {πὶ {Π18 σίνοϑ ἴῃ ἀἰγθοῦοη 8Ὁ 
Αὐυδίτο δὰ Δαυϊομομι, ὑὕδοαιβα {Π18 18 {Π6 ἀϊγθοίίοη ἀδηοίθα ὉΥ͂ 
πῦν. Τΐθ, Βονγθνοῦ, ἰδ ἂπ ἀῃῇουη 64 οοπ͵θοΐαγο, [ὉΥ πον ΓΔΥ͂ 

μ6 Δρρ]ϊθὰ ἴο δὴγ αἰϊγθοίίοῃ, ἢ {π6 τοδὰ δϑοθηά8. ἀπά ἤθῆοθ 
[ΠΘΥ ἀγα ἀθοϊ θα Ϊγ νσοηρ 'η {Π6 δαχ ]Π6Γ Ἰπίθυθησθ ΠΟ ἢ ΠΟῪ ἄγαν, 
{πᾶ ““τ76 Ὀοιηἄαῦν ρ858864 ἔγοτῃ ὅσια ὈγῪ Μουμΐ (ὐδγιμεὶ ἴο 1116 
868, δηἀ {ΠἸ6ῃ (]ον δὰ ἘΠ οοαδὶ." Αρατί ἔτοιῃ ἔπι6 ἔδοῦ {πὶ ον 

σδῃποῖ πηθᾶῃ ἴο ἴΠ6 868, {Π|18 18 ἀἰβργτονθὰ Ὀγ [6 οἰγουτηβίδῃοθ, 

1 ΜΝ Ἃ γῶν (1.6. (86. εἰν σι ἐδθ τν 611) τυ Βῖοἢ δίοοα πθαᾶτ, ροϊηιθά 
ἴο ἴπ6 δηοίθηῦ ρἴδοθ ὈΥ {86 γϑιηδυ δῦ ]6 ψν6}}, ἀθβουῖ θὰ Ὁ Ἡοίοσοίξ (Ρ. 
4 δῃὰ 46 οὗ {86 ΒΙ». 8.) Τὴθ ραββᾶρ ἴπ 1 ὅδιῃ. χχχ. 27, ψθ 6.6 
ἜΣ) ΣΟ ΔΛ 5.δηάβ, βθθιῃβ αἷβο ἴἰο ἱπάϊοαΐθ {π|8 ϑροῖ. Δηὰ ἴῃ [86 ἴτη- 
τιθλι. ποὶρ ουγμοοά ῬΡοίοοϊέ Ἰουαηὰ ἃ βϑοοοπά Βδπιδῆ, Εδιηθί οἱ 
Ατ]θὶι, 88 νγ6}} δ ἔνγο οἴ βἰ ταῦ μοὶ ΐβ τ] ἢ δποίθπὺ ρ͵δοθ8 ρου 
1Ὠθτω, 80 ἐμαί ἴπ6 ῥ᾽ αγαὶ πδπ6 ἸΏΔΥῪ μαᾶνο Θαι γαςοὶ [86 ν Π0]6 στοὺρ οὗ 
ΟἸΕ168 ὁπ {86 1118, το Ἡζοίοοίξ βυγναγθᾶ, δὰ ἔουπά 80 ᾿ηροδίηρ.᾽ 
ΤῊ18 οοη]δοίαγο νου θ6 ααϊία ἃ ργοῦαὉ]6 Οἢ6, ὑγϑγα 1ὑ ποί {πδιὲ (86 τι Π8 
Πού ἀθβου θα ἀγὸ οὐ ἴπ6 πογίῤ οἵ Ἡθῦγοη, ἴῃ [86 ΎῪ δθηίτο οὗ {89 
πιουπίδιη8 οὗ ΓπἀΔῇ, ἡ ΠΘΓΘ ΔΒ [Π6 γΘΥ868 ὈΘΌΤΘ ἃ8 ἀοβοῦῖθ6 [ῃ6 ΤοΥΤΠ ΟΤῪ οὗ 
ϑιπθοῦ ἃ8 Ὀοΐπρ ἴῃ 1Π6 .χ») οὗ Ζυδα, δῃηὰ βανίηρ' ΟΠ] {πο ΟἾ 0168 ἴπ 

1Π6 ΖορΡΒΘΙΔὮ οὐ βουϊῃαγη Ῥατί οὗ {86 81}} σουπίτΥ ; 80 ἰδαὺ 1 αἴά ποῖ 
οχίθηα ἴο {86 τηουπίδ᾽ηΒ οὗ πάλ. Απᾶ 1 ὥδῃιν. χχχ. 21 4180 ἔδυοῦγβ 
ἐνΑ θα βου δὰ ἴδ αγιοίλ Νεφεῦ νν85 βοιηθ ἀϊβίδποα ἰο {86 δομίλ οὔ 

οὗγοη. 
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νἾις] Δείωνά (Ῥα]. ρ. 888) ᾿ᾶ8 ροϊηϊοα οαἱ, {πὲ {π6 πουίθοτπ 
Ραγὶ οὗὈ τπ6 τοσοῦ οὗ ΔΜ παββθὴ τουοποά ἐπᾶΐ οὗ ΑβΠογ (οἢδρ. 
ΧΥΙ. 10). ΤΊ ροββαββιίοηϑ οὔ Ζεδυϊοη ἐπογϑίοσο σαηποῖ ἢδνθ 
οχίθηάρα ἴο {Π6 ΜραΙΘγγάπθαῃ ὅ8ἃ. ἜΡΩν, ἀοβογῖθθα ἐπ ἀΐγθο- 

τἴίοπ ἑονγαγ 8 {Π6 868, ἱ.6. νγοβίννασάβ. Ηθηοθ τήν ὙΘῚ τη Τη6 8 

“( ἀῃά ἐπαὶ 85 [ἌΓ 8485 Μαγαϊδῇ ;" δπὰ {1118 ὈΙδ66, [π68 5[ξ6 οἵ νῃϊοἢ 
18 ποῦ Κποννῃ, [ὈΓΠ6α Οἢ6 οὗ 1Π6 ῥΡοϊπίβ οὐ ἴπ6 νοβί, {πσοῦρἢ 
τ ΒΠΟἢ [Π6 11Π6 ραβ8θα αἴϊον ἰθανίηρ δῦ ,Ϊ ΕὟοσὶ [πΠ6 ψόογὰ τὸν 

δηἀ ἔτοπι ὑπ6 ἀθβουι ρύϊοπβ ὑνῃ] οἷ [Ὁ]]οΟνγ, γγ76 ΤΩΔῪ ἰπίδν {Παὶ Μαΐα- 
ΙΔ} δίοοά βοιῃθνοσα οἡ 6 Ἰηοπηίδὶη8 οἵ (ὐΔγΩ6] ; ἀπά ἢ 18 
4}} [Πα οἂπ Ὀ6 ἀδίογηιϊηοά.--- Απὰ ἰοποθμοά ἀροη Ζ7)αδῥοε)ιοίδ, 
Δηα τουσῃοα ἰῃ6 δβέγθαιῃ, νη] οἢ 18 Ὀοίοσα Φοκηθδιη.") Α8 ἱοξ- 

πθαηὶ 18 8814 1ῃ σἴδρ. χὶ!. 22 ἴο αν Ὀθθὴ Ὀγ Οὐδγιμοὶ, {116 βίχθδηι 
Ὀοΐοτο “οζπθαηι τηυβὲ αν θη [6 Ὀγοοὸῖκ Κἰβῃοη. Ζαδῥοελοίῃ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ βίοοά ἀροη {π6 Βεὶρσῇῃβ οὗ (ὑδγπχοὶ, ἀπὰ Μαγαϊα]ι ου 186 
ΒΟΟΣ βίορα οὗ {}}}8 οἢαὶπ οὔ τηουχηΐαϊη8. “αγαϊαΐ, ἀπὰ Μ)αῦ- 
δοδλοίς τααϑὲ ὈοΘῚΠ πᾶν θθθη ὍΡΟΙ {Π6 δαϑὶ οὐ βουἢ.. οαϑὲ οὔ «70]«- 
ὨΘΔΠῚ. ΓΩΞῚ ΒΙσΠΠῆ68 α σαπιοῖ᾽ 8 λιιπιρ (18. χχχ. 6}, δαπὰ Ταρζιιδ 

δοη]ΘοἴαΓοϑ, ἘΠ στοδὶ ΡΓΟΡΔ ΟΠ, [πα [πΠ6 ΟἿΌΣ ταοοῖνθα 108 
ὨΔΠΊΘ ΠῸΠι [8 βι[ϑίϊοη 'ρ80 (ἰαγηηοῖ; οἰθῦο, {Κ ἴπ6 ἴονπ οὗ 
Οαπιαῖα, “ΠΟ, δοοογαϊης ἴο “οδβορῆλι8, ννὰ8 80 Τ8]]6ἀ ἴγοτῃ {Π6 
ΤΘΒΟΙ]ΔΠΟ6 ὈοΥπα ὉΥ [Ππὸ ἢ11], Ἄροπ τυ Π]οἢ 14 βίοοά, ἰο ἃ σδπηοὶ. 

Ν.12. “Απά ῖ τυὐγηρὰ ἴγου ϑαγι βφαβιναγα ἰοτνατα {116 88}- 
τἰβίησ ἃ0 ἴο {Π6 ἰαπὰ οὗ Ολ(ροιλ-ίαδο»." ΠΩ δρΣ 18 ΓΟ Πάογθά 

Ὀγ “ανολὶ |ἰἰὰ 56 Ἰαπιροβ ΤΠ ΌΟΥΒ (ἢ Κ᾽ Το ΠΟὗ 168 ἢΔης8), “ ποῖ 
ἴῃ ΒΕ ΤΩΙ ΠΟΙ͂ [Π6 Ἰογνοβϑὺ ραγὲ οὗ 11, θὰ ἀροη {Π16 8'ορθ 801η6- 
ΠΟΥΘ ΠΟΥ {Ππ6 σοηΐγο, δηᾶ οἡ {Π6 ἔγοπί, ᾿π ἀροὰΐ [Π6 βᾶτηθ ροβὶ- 

[ΟΠ 85 {Πιᾶὺ οὗ {Ππ Ἰοϊῃ8. ἴῃ δὴ δηϊπδ). ΟἸἾΠΟΥΒ ρῖνο ἃ ἀἸβεσθηΐ 
Ἔχρίαπδίϊομ, νἱΖ. “' {Π|6 Ἰοἱ"8 ΟΥ βιγθηρίῃ οὗ Ταῦον, Ὀθοδαβα ἰδ τνα8 
ἃ ογ θὰ οἰἐγ᾽ (Κοβοπηνᾶ ον). ΤῊ ΔΕΥ͂ οα868 ὭΣ ΣΌΣ ν85 ἃ 
μίαςθ δ {86 ἴροῖ, οΥ οῃ {π6 βιάβ οὔ {Π6 ΤᾺΡοσυ. Υο οἂπ ΒαγαΪγ 
στθο) μουονοῦ, ἢ “αδῖιι8, Οἰονίσιιδ, Πἰοδβοπηιᾶ ον, ἀπ Ποδῖτι- 

80π,) ἰμδαὶ ὃ 8 [06 ϑδῖηθ ρ]αςθ 88 Σβοστι ἴηι νυν. 18. [ὦ 

85 0 ἀουδὲ [Π8 δαπλθ 88 ἰδ8 ρίαοθ τηβπιοηθα ἴῃ ν. 22 δὰ 1 

.ΑἸ] {πᾶὶ νδοδέιι8 Θου ]α β8Ὺ 'π [86 Οποπιαϑί. νγδϑ ἴμδὶ 10 γγ)δϑ φυλῆς 
Μανασσῆ ; ἃπα .7ΓΟΉ 6 ΟὨΪΥ Β6Υ5 : δβοθηϑὰβ Ζδαρυΐοι ; οἵ. ᾿ξείαπα ῬαΪ. 
887. 
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ΟἸ τ. νἱ. 62 υπάοσ {πὸ σοηίγαοίθα παῖδ οὗ ὙἾΔΙ. ΕῸν 7αϑον, 

[6 πιοπηϊαΐη 80 σϑηονπθά οἢ δοοουηῦ οὗ {ῃ6 ἰταηϑῆραταιίοη οὗ 
ΟἸ γὶβὲ, οἵ ψ ἰοῇ ὑγδά Ὁ] ἢ85 ροϊηϊοα ἰδ οαΐ 85 [Π6 βεθηθ, Ἵδ δὰ 
ΒΥ {π6 ασϑοῖβ ᾿Ιταβύριον, ὈΥ͂ ἢπ6 παίίοῃβ οὗ ἴπΠ6 ργβϑαηΐ ἀδΥ 

“7εὐεί Τὰν (9. λα5.), 8ε6 υ. Καυπιον ῬΑ]. ρ. 87 864.) δηά 

Ποδίπϑοπ ᾽ϊϊ. 211 δηὰ 228.--- Απὰ 10 νγοπὲ οαἱ ἰο Τ)αδνγαξδ ἀηή 
νγθηΐ Ρ ἴο Δρἢ14. Τῇ οἷγ οὗ Ζαδγαϊῆ, ποῦν ἂῃ ἰηϑιρη! βοδηῖ 
Προ οἡ ἴῃ6 8146 οὗἩ 4 οἰϑῖϊδ ἴῃ Π6 τοοῖς, ᾿υϑὲ δὲ ἐπα ἴοοὶϊ οἵ {Π6 

Τάρον, οα]]6ὰ Δ) οδιροῆ (5 ,,323}» νγ88 Δ᾽] οἱἐοα ἰο {π6 ἰστῖθο οὔ 

᾿5βδ θα, ὙΠῸ ρσανα Ὁ ἋΡ ἴο {πΠ6 1μον]ῖθ8, ομᾶρ. χχὶ. 28; 1 Οἤἢγ. 
Υἱ. δ7 (οἷ, υ. αιαπον Ῥα]. Ρ. 124, ἀπά ᾿οδίπϑοη κϊ. 210.) ΤΠδ 
ῬουΠάΑΓΥ 11π6 τηιβί {Πα γθίογα ἤανθ ρϑββθαὰ οπ [86 νυθβίθτῃ 5146 οἵ 
τ Οπ ψὸρν υαρῆΐα, Κείαπα οὈδβοῦνββ (αὶ. Ρ. 826) : ορρίἀτα 

ΘΥΘΔΙΏΙΠΠ1, ἧΣ υκαμίνος, δὰ τῇλγῦο 5ϊ πὴ ργῸρα Οδγιθ] πὶ ἰμίοῦ 

Οδεβαγθάᾶτῃ οἱ Ε οϊθιηαϊάα, ᾽ φα πυπουραίαγ, ἰεβί6 Ἐλιβθῖο 8.ν. 

Ἰάφεθ, Ἠοάϊε ἰΔ,-.. ὧὸ Αταδι 8 ἀρρο]]αίυγ. ὙΊά6 (ο}1} Νοῖ. δά 

ΑἸΐγαρ. Ρ 182. Ἐογβιίδῃ θϑὶ  οὐδα Ρ]1Π1: 0. ν. ς. 18. Οἰδϑδοη ἕν 
Τορθδῖβ {Π|8 ἴῃ ἴῃς ΤΠ ΘΒΔΌΓΕΒ (8.γ.) δά ϊηρ : “ θαΐ ϑγοδιηίποη 
84 «68 (] 604, (ἀθο 4) δγθ βρόκθῃ οὐ ὃὉγ Ῥϊϊηψ 1.6. δ8 αἰ 6- 
τοηΐ ἴονγη8. Ὧν σαπποῖ, Πονουοῦ, ὑπ οὗἩὨἨ {Πἰ8 ἴονγη ἰῃ ΔΠΥ 
6886, [ὉΓ 108 5 0αἰοη ἀο68 ποῖ δἱ 41] δῆβισοῦ ἴο ὑπ6 ἀσβοσίριίοη 
Ὀεΐοτο υ8. [Ὁ 18 πηις ἢ ̓ποῦα ρσγοῦ80]6 (δαὶ «αρλία σοΥΓΕΒρο 8 
ἴο {πΠ6 τηοάθγη ν]]αρα οὐ «20.}ἃ, ἀθουΐ ἃ πι}]86 δῃὰ ἃ μα] οὐ {116 
ΒΟΌ ἢ τνοϑί οὗ Νζαγθίῃ, σοὶ ὑγδαϊθοη ἤχθϑ ἈΡΟῚ 88 ἴπ6 υἱγί- 
Ὀΐαςε οὗ ἴΠ6 Αροβῆ]ο “΄ιῖὴθβ (οἴ, υ. ωμηιθν Ῥαὶ. ρ. 127, ἀπά 
Ποδίπδοη 11ϊ. 201 86ᾳ.) ἘΕῸΣ δἰ πουρῇ «}6[8 1165 1ῃ ἃ νδ]]ου, {Π6 
Ῥουπάδγυ πιυϑὲ ἤανο ραββθα ονϑῦ {Π6 8118 ἔγουλ Πθυσί ἢ ἴο «δα, 
ἃπὰ {π8 [Π6 86 οὗ πον μοι ἃ 06 80 ἘΠ ἸΘῪ ΘΣρ]δίπϑα.---Υ͂. 

18. “Απᾶᾷ ἤτομη {μοηοὸ ἱΐ ΡΑ58864 οὐ ϑαϑίνναγα ἰονγαγὰβ {116 
βιιηγίϑίηρ ἴο Ο΄αἰδ.- Πεῦον, 1 ε}.- ΚαζΊη. ἘΠΙᾺᾺ 18 θυ  ἀ  ΠΕῪ ἐογιηθά 

τοῖα Τ͵Ὰ Με τῃ6 τ όσα]. Ο΄αἰλ- Πώρλον, ἐμ 6 Ὀἰνιὶ ὈΪδοα οὗ {16 

Ρτορμοὶ Φοπδῖ (2 Κίπρβ χὶν. 28), νγὰβ ῬΡγοῦΔὈΪΥ [Π6 88πὶ6 88 Π68 

ὈΓΘβθηΐ γ]ὰρ οὗ οἱ Μοϑλαά (Διακν4}}) δροὺΐ ἔνθ π|1 165 ἔτουὴ 

Ναζαγθίῃ οπ ἴμ6 πουιἢ-οαϑί, ΠΟΙ ἃ σταύθ οὗ ἰΠ6 ΝΟΌΥ “ πᾶ85 ͵8 
8{1}} βῃονη (οἴ, οδίπδοπ ᾽ϊ. 209.) --- Εἰ λ- ἸΚαξίνι 1ῖ8. ποὶ Κποόνη, 
Ῥαΐ 11 σϑπποῖ ἤᾶνα Ὀθθῃ ὙΘΙῪ ἴαγ ἴγτοιη Οὐδέ μ- ορμοῦ (οἴ, είαπα 
Ῥα]. ρΡ. 768).-- Απά ποπΐ οαξ ἰο ᾿ὐηεπιοη  ΙΟΝ 15. τηατκοά οὔ 
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ἰο Νρα}." Ἰ 9 οὐ ὁ) 5 (1 ΟἿ. υἱ. 62) Ζέύηιπιοη νγὰβ ρίνεῃ Ρ 

ἴο {π0 1μϑυ]θ8. [1Ὲ 18 Ῥγ Δ ΟΪΥ (0 Ὀ6 866ῃ 8{1}} 'π {Π6 ν]]Παρα οὗ 

Ἀιωππιαπποΐ (δὰ ᾽, δθουϊ Βα θῇ τη1]68 ἴο {π6 ποιίῃ οὗ ΝΝαζαγϑίῃ 

(οἴ ̓ οδίπϑβοη ἰϊϊ.195. ) ΌΤΙ ἢ85 ὈΘΘ ἢ γϑηογθα ἴῃ Ἰηϑηγ οΟὔἢ 6 

ΔηΟΙΘηὗ ΨΘΙΒΙΟΒ 88 ἃ ΡΙΌΡΟΙ Ὠδη6 ; ἴπ ἴπ6 ϑεορέμασίπί, ᾿Αμμαθα- 

ρίμ: ἴ6 γιζαίο, Αταίμαῦ; [π6 ϑυγίας, ἸόδοΝ, μά Μαίβναιη ; 

[Π6 4 »αδίο, ἰ»λο Μαίμννα., «αγολὲ, οα [86 οἵου πδῃά, 88 ἴδίζθη 

1 45. 8 Ῥαγοῖρ6 πΌτη ἽΝΩ (οἴ. οαρΡ. χν. 9) δῃὰ ρῖνϑϑ {}}18 

οχρίαπαίϊίοῃ : “ ἰὰ ἰυγηρὰ (ΡΣ) [ο Νοα, σι ]οἢ 18. 88 ἔπει 
88. ἰο 88, 1 ἀΘβου θα ἃ οῦσνθ (ἼΜ 7) ἰτότα [πᾶὶ ροϊηΐ ἰο Νοδ.; 
Ῥαίαδίϊιι8, Μαδίιιδ, ἀθὰ [Π6 Ἰαϊοϑὲ ὀχ ροβϑιίοῦβ, δάορὶ {Π18 Ἰηζοσργοία- 
οη. Βαΐ 116 Ὀ6βὲ τοπάογιηρ οἵ {Π6 ραγιοῖρὶθ 18 ἐμαὶ σίνγθη ὉΥ͂ 
ανρὲ (Οοποογά. 8.ν.)», “πιανζοά οἵ (ἀὈροπλαγκὶ, δρραβίθοκι)." 
Οδοηπῖι8, Πἰοδοηπι ον, ἀνὰ οἴ οΥ8, Γοηἄθγ 10 Κ΄ αι ἀθβογ ΙΓ Γ, 
Ρογτῖριαν, υϑδλϊίολ ὀαίοπαδ ἰο---- ;Σ [Π18 σίνοϑθ [Π6 856η86 ὈΓΙΓΘΕΥ ψΕ]], 
θὰ {86 δοίμ] πηϑδπΐηρ οὗ (16 νογὰ 18 ποῖ χοϊδϊηθὰ, ὡδΝιθαλ 18 
ὈΠΚΠΟΜΗ. 

Υ. 14. “Απὰ {Π6 Ῥογάθν σομπηραββοά [ἢ (ΕἸ Πητη9Π) οὐ {{|ὸ πους 
8116 ἴο Ηδηπαίμοη," (ἤγΣ τ: ὙΠ Οἢ 8. 4180 ἈΠΚΚΠΟΝ), “ δηά 

[Π6 ουϊροίηρσβ ἱπογθοῦ γογο ἴῃ ἴἢ6 γ]ον οὐ “ίρλίαἢ-οἰ. Τὰ 18 
ϑνϊάθπὶ δ ὁποθ ἤῸπι 155) 8π4 ἌΡΕΟΣ [Παῦ [118 νοῦ86. σοηίδΙἢ8 ἃ 

ἀεβοτιρίϊοη οὗ ἴΠῸ που Π τη Ῥοιπάαγ. 11 Ὀδοοπηθ8 581}} ΠΊΟΓΘ 
Δρρατοηΐ ἔγοιη υ. 27, ποῦ ὑπὸ Ῥοσάοῦ οὗ (μ6 ἐγ οἵ Αβῇθγ, 
ΠΟ ἢ σγ88 βιδαϑίθα οἢ {Ππ6 ΠΟΙ ννοϑῖ, 15 α͵8ὸ β81ἃ ἴο ἤδανθ ραϑβοὰ 
ὈΥ 1π6 νδ] ον οὐ ψίρλίαλ-οἶ. ὙΤΠ18. νά] ον (Ὁ μ ΠΡΌ ἴ.6. αοά 

ορθη8) ἰιὰβ ἀπίοσίπμαίθΥ ποῦ Ὀθθη ἀϊβοογοχοά, ΠΥ ἔμογθῆογο Υ76 
ΔΥΘ ΟἰΟΥΪΥ ἀηδ0]6 ἠο ἔγᾶσα {Π6 πουίποση ὈουΠ ΔΙ οὗ Ζορυΐοη. 
]η δἀάιπίοη ἴο {ἢ18, {Π6 δοοουαῃΐ οὗἩἨ [86 οἰ[᾽65 οὗ ΖΘΌυ]οΠ ἴῃ ν. 15 

Σ᾿ ΎΒΟ Ολαϊάεε 88 ρῬατδρῆγαβεα {86 πογάβ ἸΌΝ ἽΝΓΣΣΠΙ ΟΥ᾽ 
ΤΡ ῺΡ ὝΠΩΦΘΌ ἸΏ ΣΟ ἝΩΓΙΟΤ: νυΐ Μαθῆιι5 ἀῃαὰ Ποβεηηπιι  ε7' ἀΥΘ 

οὔς ορί πίοπ {παΐ ΝΟΣ ἰἴπ τῃς Ῥυϊηιοᾶ ἰοχὶ 18 ἃ ρῖοββαυ Μαϑίιιδ ΒΔ γ8 
ὈγιοΗγ : “180 ΝΟ ἴῃ [86 οοτητοοη ΟΠ δ] 4θο Ὀοοκβ οὐραΐ οοῦ- 
(αἰ π]γ ἰο Ὀ6 ὀχρυπρεα." ἤοϑεπην ον τὶ "ἢ 1658 ἀἰϑ 1 ποῖ 688 Βα γΒ, “ ἴῃ 
86 οΥἀϊπαῪ ΟΠαδϊάθο Ῥοὺκβ νὰ τοϑδᾶ ΝΠ ναὶ υαγολί ρῖνοθ 

ὝΠΕΙΦ» "9 ἀουδί ἐμλδαον, ἴον 1ῃδι 18 ΑἸ ΤΑΥ͂Θ 186 Ο δ] άδα οαυϊτα]οπὶ 

ἰο ἴμ6 Ηεῦτον ἈΙΥΩΗΝ 
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18 ἴδλυ]γ. ε ᾿ᾶνθ ΟὨΪΥ {116 ἤϑπη68 οὗἉ ἤνθ οὐ 168 μίνθη, δπά γοῖ 
{Πογ6 ἃγὸ βαϊα ἴο ἴᾶνθ β6θιὶ “' ἔνναῖνα οἰτ68. δηὰ {Π|6ὶγ νυ ]αρο8.᾽" 
Μδην σοτῃπθηϊϑίουβ Ὑ71}} ποὺ δάταϊῦ {Πᾶὶ ΠογΘ 18. ΔΠΥ ρᾺΡ ἴῃ [ἢ 6 
ἰοχῦ θνθὴ πα. Οἴογίοιιβ, Μαμρον, απιὰ ᾿ἰοδομην ἶθν' Λα οὗ Ορὶ ηΐοπ 

{πᾶὶ ἰο {Π6 οἰ68. παπιθά ἱπ ν. 15 νγθ πιυϑί δα [Π6 Οἵ ΠΟ βαυθὴ 
ἔγοιῃ ὅπ6 ρἶδοθβ ου {{Π|6 ἔγοῃτοῦβ πηθηςοηϑα 1 νν. 11---14, Οονίσιι 
{1} 8 (μὲ 411 οὗἨ [Ππ686 ΠηᾶΥ δθ ἰουπαὰ ἴῃ ν. 12, δηὰ {πο γοο το 
ΤΘΟΪΚΟῚΒ {Π|6 σΟΙ ΡΟ Πα ΠδΙΊ68 ἽΕΙ ΠῚᾺ δηά ΤῊ ΓΙ 88 Π6 

ὨΔΙΊ68 οὗ ἔουν οἰδῖθα, δηά αἰβοουθγβ ἴΠ9 ἤδη 'π ἜΣ ΌΓῚ» ν Εἰς ἢ 

ἨθΘ ἴαἶκθβ ἴο Ὅ6 ἃ ΡΙΌΡΟΓ πᾶπιΘ. Βαΐ [{|18 18 Αἰ (οροίθου ΑΥ Ί ΓΑγΥ. 
Δίαιιγον, ἴπι ὁρροϑιεοη ἴο [86 οοπ]θοίαγο οὗ ΜΙισλαοίϊδ, ὑπαὶ ἔῃ ΥΘ 
18. ΔῊ ΟἸΩΙΒ8 0 ἰὴ 1Π6 ἰοχῖ, ΒΔΥ8.: “ἐθαΐϊ {Π6 πυταΟΣ πηρηϊοηθα 
ἴῃ {π6 801}} νϑύβθ, ΒΙΟἢ 18 τηῦοῖ ἰάῦροῦ πη ἴΠ6 βαπὶ οὗἉ (86 
ΠΆΙΏ68 δοίαΑ }} γ σίνοη, πιποὰαΐ ἀοιδὲ ᾿πο] 468 [Π6 οἰ168 οἢ {Π6 
Ῥογάοῦβ (νν. 28ὅ---29), ἴ0Γ 1. πᾶ οᾶ56 {Π᾿6 Πατη θ6 18 νου] ἃ ΘΧΔΟΟΪΥ 
ΘΟΥΤΟΒΡΟΠά ; δῃ4 80 880 [6 γ6,---ἃ8 νυν. 14 δηὰ 15 δγὸ σοπῃθοίβα ὈΥ 
ἴΠ6 σορμζίαζίυθ ἙΘΟὨ] απο οη ἰπ {Π|6 Β8Π1|6 ΠΠΔΏΠΟΓ 88 ΥΥ͂. 29 ἀπά 80, 
δηἀ οὔ Π6 ἴἢγθθ οἰτ68, τυ] ἢ ἀγα ψνδηϊηρ ἰπ ν. 1ὅ, «οἰζπθϑηι, 
Κατγία, δὰ [ῖπιπα (δοοοταΐϊηρ ἴο χχὶ. 84 864.), ὁπ6 δ Ἰϑαϑί 18 
ἰουπά ἴῃ {Ππ| ἀσβογι ρθη οἵ [ἢ6 ὈογάΘΓΒ ἴῃ νυ. 11],---ἶῦ 18. σου ΠΥ 
Ῥοββί ἢ]6 ὑπαΐῦ [ἢ6 παμ6Γ ὑνγοῖνα στηᾶν ὑποίμαθ ἴΠπ6 οἰδ168 παιηθά ἴῃ 
νν. 10---14, τ] [ἢ6 οπϊββίοη οἵ δὲ: (3) ΟΥ̓ Γ ΜΙ 8. ἃ ῬΓΟΡΟΣ 
ΠΔΠ16 οἵἉ δόυθπ (7), ν ϊοῖ θο]οησοαά το οἴΠΟΥ ἰγῖρ68. Ομ οὗ {Π|686 
νγὰ8 7Ζ)αδταίδ, ν. 12, “σοῦ θοϊοηροά ἴο πὸ ἰγῖδο οὗ 5580} Ὁ, 

(οἢΔρ. χχὶ. 28). Τῇ ν]ιο]α ἴογοα οὗ {Π18 αὐσαπηθπὲ 15 ἀοτινοά 
ἔγομπι [Π6 ΔηΔΙΟΡΎ Ὀούνθοη {Π|6 ραββᾶσθ Ὀοίογο ἃ8 ἀηἀ {Ππ6 ἀ6βοτρ- 
τίοη οὗὁἨ [{Π6 ροββ6 381: 0}8 οὗ {π6 ἔσθ οὗ Αβῇογ ἴῃ νν. 2ὅ--- 29, Βαΐ 
ἴπ {πὸ Ἰαϊζοτ, ᾿ἃ 18. ΟΠΪΥ ὈΥ ΔΥΌ ΓΆΡ ᾿πο]αά!ησ {Π6 οἰ08 ργο- 
νοῦν πδιηθα, ἐπᾶὶ {πὸ 8ππὶ οἂῃ δοίιδ! ν ὍΘ πηα46 ἴο ἃπηοὰπέ 
ἴο 106 πατοῦν σίναπ ἴῃ ν. 80 (866 {Π|6 ΓϑιηΥΚ8 ὁπ [ἢ αΐ ν6γ80). 
Δίογθονθυ, ἴῃ Ἂἀθβογρύίοῃ 1086] 18 νϑῦυ αἰἥθγθηΐ ᾿τῸπὶ 1116 
ῬΓδϑθηΐ ὁΠ6, ἴον ἰὰ ἀοθ8 ποῖ σοπητηθησθ ὙΠ δη δοοουηΐ οὗ [Π6 
ον 68, Ὀὰΐ νυ ἱἢ ἃ 1181 οὗ [Π6 οἰἿ65 (γν. 25, 20), δὰ ψν 10}} {}}15 1 

ηοῦ ΤΩ ΓΘΪΥ ὈΘρΊη8, θαΐ σοπίπα685 (ν. 28) δα σοποϊαάα8 (ν. 80); 
80 {πὶ {Π|6 σαἰδίοριθ 18 ἴπ6 σπ] ἢ ΤὨηρ, {Ππ6 ἀοβοσγιρυίοῃ οὗ [6 
βογάουβ Ὀοὶηρ ᾿Ἰηἰτοάιασοα ἃ8 ἃ βιιθογάϊπαία αἴαίσ, ὙΠῸ σοριια, 
(Πογοίοσγθ, Ὀοθίοσα νν. 28 ἀπά 80 ὑϑβα ιν αἰΐδοϊ 68 1.86} ἴο [Π6 ἴΟΥΤΏΒ 
Πα ΠΊθα ἰπ νυν. 20 ἀπά 29 : ὈυΓ ἤοΓο, δῖ Π06 νν. 11---1 4 σοηΐδ!η τρογοὶν 
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ἃ ἀοβογμοπ οὗ {π6 Ὀογάογα, ἔποῦα ἴε ποίῃϊησ ἴο ψ ποῖ {Π6 
1|8ὲ οὗ ἰοῦ ἰῃ ν. 1δ, Ἰηἰτοάμοοα ὈΥ “ἐ απα," σἂπ ροββι Ὀ. ὈΘ 
αἰϊδοπμοά. ὙΠ “( 3η4᾽ Ὀοΐογ ζαέέξαίδ, ἄς. (ν. 15) 15 πῃ ουνϊάθπέ 
Ῥτοοῦ [Πδὲ {Π6 ΓΘ 18 Δ) ΟΥΑΙ Β5Ϊ00 ἴῃ {Π|6 ἰοχῖ, 88 ὦ). 12. ΜΊτολαοίβ 8 
οἰθαυν βῆονι. γε ἴανθ ΟἿΪγ ἴἰο δαἀ ἐμαῖ, δοοογάϊηρ ἴο οἰδρ. 
ΧΧΙ. 34 566.) {Π6 ο1{168 οὗ Καγίλα ἀπὰ Ζήππα 6 γα σίνϑη ὈΥ ἰοΐ ἴο 
1π|6 {106 οὗ ΖοΌμΪ]οη, δηὰ δοςογαϊηρ ἰο δ παρ.]. 80 [Παὰἱ οὗ Ατένοη, 
ὦ.6.) ΓΘ οἰζ685 Ποῖ ἀΥ6 ποὶ γϑίθυσϑα ἰὸ ἴῃ νυν. 11---14, δῃὰ 4}} 
χασβίϊοη ν}}}} 09 Τϑιηουθαὰ 88 ἴο {π᾿ σοσττιρί οι οὔ {16 ἑαχί, θβρθοῖδ!]ν 
88 ἴΠ6 ΠΌΠΌΘΓ ἐϊσοίτθ ΟΟΟῸΓΒ ἴΠ ΘΥΘΥῪ Δηοὶοηΐ ν υβίοῃ, θχοθρῖ [6 
ϑορίαδριπί, δηα {{Π|6 0 10 88 ὈΘ6Π οτη θα Ὀ6οδα86 οὗ 118 Δρραγθηΐ 
ἸηδοσῦΓδοΥ.--- ΟΥ̓ Ποπ6 οὗ ἴΠ6 ἔνε ο᾽[168 τηθη!]οηθα 1 {Π18 γ 86 
8.848 {Π6 βιζυϑίϊοη θθθὴ ἀϊβοοσοσθα, βοϑοπην 67} 8 οοπ)θοίαχθ {παῖ 
ΤΩΣ Καξαίῇ 18 ἴῃ 6 8816 88 ΩΡ Αἴέροι (δ ααρ. 1. 80), 18 8. 

88 Ὁη!ουη64 88 ἐπαὲ οὐ Βενέϊιθαιι (οη «“υαρ. 1. 80), {παῖ ΩΡ 8 

8. ΤῊ 5Βρ6} πρὶ ἴῸΣ ον: ΕῸΓ Οὔτ», 88 10 18. 5ρ6}0 Π6ΙΘ δῃα οἰ]. 

χχὶ, 8ὅ, να ἢπὰ ἴω" Ὅτ Ναλαϊοὶ ἴπ ὦ υρ. ;. 806. ὙΠ ΓοοσθηοΘ 

ἴο ϑίπιγοῃηι 866 οὔ δΡ. χὶ. 1.-- Βριλϊολοηι ἴῃ ΖΘΌυ]οπ, συμ] ἢ 18 ποῖ 

1Π6 58π16 ἃ8 Βοι Β]οθῖη Ερῃγαΐδῃ ἴῃ «πάλῃ, (θη. χχχν. 19, ἄοα.), 
18 Τπουρσἢΐ ὈΥ ΠΊΔηΥ ἴο αν θθθη [Π6 ὈΪΓΠ- ρίας οὗ {π6 Φαᾶρο 
ΙὈΖδη (δ πάρ. χΙϊ. 8).-Ο͵Ὗ,. 16. ΕΤοΙ 4}1} [δαὶ 88 Ὀδθη Ὠϊπογῖο 
αϑοουίδὶ πο, 76 σᾺΠ τ] ΓοΪν ἀθοϊάθ γΓαβροοίπρσ [ἢ6 ᾿Ποτίδποο οὗ 
Ζαθυΐοτιι,, {πᾶ ἰδ σομργῖδοὰ ἐῃ6 ὑγοβίοση μαϊῇ οὗ 186 ρἱαίῃ οὗ 
ἘΞάγοϊοιῃ Ὀοΐννθοη “οἰῆθδμ ἀπά (ἢ6 ΤΆΡΟΣ, ἂἀπὰ οχίθπαρα ἴο {Π6 

τηουπίαίἢ8 οὗ (41166. 
γν. 17---23. Πιλογίίαποο οὔ λό ἐγὶδο οὐ 15ϑαοδαν.---. 18. “Απάὰ 

{ΠΟ ῚῚ ὈΟΥΟΘΙ τγᾶ8 ἰονγαγα 5 «7]εζγοοί," ἱ.6.} ὉἘΠ6ΙΓ ΤΟΥ ΟΥΥ βίγοίο μα 
ΟΥ̓ΘΡ }6Ζγ6 6]. ΤΉΘΓΘ 18 βοπιθί ϊπσ βιτκίηρ' ἴῃ [Π6 186 οὗ "75 ἴῃ 

ςοηποχίοη γΣ ἢ 1Π|6 - ἰός] ἴῃ ΠΡ» ἴον {Π|| δα ΠΟΥ, ἰηϑέθδά οὔ 

οοπίϊηυίηρ ἴο ἀαβοῦῖθ6 {Π6 Ῥοιηάαγίθβ, 18 ΤΉΘΓΘΙΥ σίν!ηρ {6 ΠΔΠ168 
οὔ τπ6 οἰτ168, οὗἨ ὙΠῸ [86 ΤΟΥΥΠΟΥΥ 88 σοιηροδοα. Ηονονοῦ, 
{Π6 86 οὗ "Σὺν 8πα «α͵8ο {Π6 ὁσσῦγγθησα οὗ ΦΗΔΝΓῚ ΨΔΌ (ν. 22) 

8ῃονν, ἐμαὶ ἴδ ννὰ8 {86 δυῖμοῖβ ᾿πίθῃτίοη ἴο πιθηϊτίοη Ὧδα Βουπ- 

ἀγῖθβ8, θὰΐ {πᾶ ἰηϑίθδα οἵ οαγγγιησ ουὖ {118 ρίαῃ, ἢθ σοπίοηίοα 
ἢἰπι86 1 τ πτἢ τλογοὶν ρσίνιηρ ἃ [δὲ οὗἩ {116 οἰτ168. υέξτοοί, ἴῃ [Π6 
Ἑςο]οὈγαϊθά ρ]αίπ οὗ [μᾶῦ παῖηθ, {π6 βϑιτη ποῦ γοβϑιάθηςθ οἵ Α λα 
(1 Κίηρϑ χχί. 1), 18. ποὺ οδ᾽ δὰ Ζογίη, δῃὰ βίδῃη 48 ἀροη ἃ ἢ}}}] 

σομπ Παρ ἃ 8ρ[ πα 14 ἀπά οχίθηβίνθ νον, (οἷ, Ποδίπϑδοπ 1]. 
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101] 844ᾳ. ἃπΠἃ ΠΥ ΘΟΠΊΠΠΘΏΤΑΓΥ οα Κίηρβ, ρ. 49 δηά 268).--- 
ἩΓΑΪγ 5ὶχ τα ΐθ8 ἴο {09 πουῖῃ βίοοα ϑδἦωπόπι, ποὸνν ϑοίαπι, (οἔ. 
«Κοδίπϑον 11}. 169, Δα ΤῊΥ ΠΟΥ ΘΠΙΔΓΥ Ρ. 4).--- (λοϑιυζίοίί, ῥτὸ- 
θα Ιγ τῃ6 ΟἸαβα 8 οὗ ὕέγοπιθ Ἰαχῖα τηοπίθπι ΤΊ Δ ΌΟΣ (866 ἢ Δρ. 
ἴχ. 2), πὰ {π6 Ξαλώθ οὗ “οβορἦιϑ (46 Ὀ6]]. 14. 111. 8.. 1), Β6ΘΙῚ8 

(ο αν σομίϊηπθα 1η [ἢ ν]] Προ οὗ 1ζϑαἱ ( διωμεξολ) ο ἴΠ6 νγαβί οὗ 

ΤΒαθοῦ, ΜΠ 6 γα ΠΟ Γ6 ΔΓ6 ΠλΔΠΥ δχοδνδῖθα τοτηὺ8 (οἴ, υ. Παιπιον ῬΑ]. 
Ρ. 128 ἀπὰ ἐοίπϑοη 111. 188 56α.).---. 19. Παρδαναῖηι ταυϑῦ πᾶν 
Ὀδοη βιζυδίθα οη [Π6 νγοϑί οὐ ϑοδπι, δΔοσογάϊηρ ἴο {π6 ἀθβου ρίοη ἴῃ 
1|ιῈ Οποριαϑί. (8.0. ΑΙΡὮΏΓΑΪΠΙ) : οδῦ ἤοά]α ν}}}]ὰ Αἴἴαδγαθα Πομλπ6 1 
βοχίο τα] ]Π]Πασῖο ΓΘ ρΊΟΠ15 σου γα ϑρίθη τ] οηθη, ὁϑῖοϑι 'ῃ {16 {Ππὴ6 
οὗ ᾿ἰιιϑοδέμι8 νγἃ8 8.}}} ἃ ν]]]ὰ Ἰαχία πιοηΐοπι ΤΉΠΑΡΟΥ (ποπιαβί. 8.ν. 
510η).--Ο Απαλαγταίλ, Κιιδοῦζιιϑ ΘΟ] ἃ ποῖ ΒΥ δηγίῖηρ νι ἢ σοῦ- 
ἰαἰηῖγ (Οποηι. 8.ν. ᾿Ανέρθ. ΑἈΘΥ1}1).---ὟΝ. 20. ΤῊ οἰθο5 ἰπ {18 
γΘῦβ6 Δ[Ὸ 8150 Ἀηκηονη. Οἡ “αδῥίξλι, ὕζόγονια ΒᾺγ8 (8.ν. ΒΔ ΌΒΟΙΙ 
ἴῃ {ἰδὰ 15880 87) : οϑῦ ἀδῆὰθ ποάϊθ 8]18 νυν} }]]ὰ δοῦδο ἴῃ Πηϊθιδ 
ἘΠΘΌΓΠΟσΟρΡΟΪοο8 δὰ ογίαπι 8018; αὶ οἵἩἨ {16 ΒΑΌΌΜΗ τπηοπεοηθα 

Πογο, ἴο νοῦ “οἰαπα (Ῥα]. ρΡ. 958) γοίδυυβ {Π18 βἰϑίθιηθηξ, 116 
οδηποῦ ΡἈἾΝΘ ΔΠΥ δοοοαηΐ. Οη Αἰϊδλίοπ, λ7αδίνα ΟΌὔβδγνθβ [ῃδὲ “1 
ΒΘΟΠ18 ἴο ἢᾶγΘ ρσίνθη 115 Π81η6 ἴο ἴπ6 ὈγΌοΚ Κἄϊδοη." ιοβοηπηινάζίον 
Ἰηνοσγίβ 1Π15 ἃπὰ 88 γ8, “1 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἀογίνοα 1185 ὩδΔπΊ6 ἴγοπὶ ἐπ 
Β[γ6 8 Πὶ ἡν» ΜΒ ΙΟἢ τοοὶς 118. Υἴ86 'ῃ Μουηΐξ ΤΆΡΟΣ, δηα Ποννες 

ἰηΐο ἴπ6 θᾶγ οὗἉ Ῥιοϊθιμα!8.) ὙὉὩΠ6 βιαἰθιηθηΐβ δγθ Ὀοίῃ ἱποογγθοῖ, 
ἴογ {πὸ ἔγχγο πᾶη68 ᾶνο αἰ δθγεπί τοοίΐβ, {παΐ οἵ ἡ» 15 ΓΤ» 

(Παΐ οὗ ἡ» Ὁν' ΚΊΒΠΙοη νγἃ8 αἴογιναγα ἃ]]οιίθα ἴὸ {6 

1 ονϊΐο8, ΟΡ. χχὶ. 28. δος ἄοθβ ποΐ οσσὰν ἄρϑίη.---Ὗ. 2]. 
Τηβίοδα οἵ ΓΙᾺ οηιοίδ ὸ πὰ ἴῃ σᾶρ. χχὶ. 29 δἴηοησβὲ {ΠπῸ 

οἰε168, νυ] ἢ ̓ ββδο θεν θᾶνα ἋΡ ἴο 1π6 1,ον (68, ΓΘ “Ζ7αγνηιμέδ, 

απὰ ἴῃ 1 ΟἾιν. νἱ. δὅ8 γῆ μ  αηιοίθ. Ὑ7ὴΘ δγδ 80 {Πουουρ}ὶν 

ἀηδοσαδιηΐοα Ὑ] ἢ [Π6 ΡΪδοθ 8616, ἐμαὶ [6 ἰθ ἱπιροββίθ]8 ἴο [6] 
ὙΥΠΟΙΠΟΡ ἔμθβθ ναῦουβ σϑϑ ηρΒ ἀγῸ γα] ν αἀἰβοσθηῦ ΠδΙη68, ΟΥ 
ΤΏΘΓΟΪν {Π6 ΓΟ} οὐ ΘΥΤΟΥΒ 1Π Βρ6] ΠἸηρ.--- π-οσαπηϊΐπι 18 αἰ ογθπς 
ἔρογῃηι π6 ρῥίαςβ οἵ [}Π16 ϑᾶπηθ Ὡ8Π}6 ἴῃ «πα Δ}} πιθπ !οη θα, ομᾶρ. χν. 
84. [τ ννὰβ αἶϑὸ δϑβίρηθα ἴο {6 Ἰμϑνίϊθβ, ἀπά 18 οδ᾽ δά Ὡν 

Απεπι ἴα 1 ΟἾγ. νἱ. δ8. οδίπδοη βαρροβίϑ (1. 155) τ1παξ [πο γὸ 
ἸΏΔΥ ῬΓΟΌΔΌΪΥ πᾶν Ὁ66ι1 Β0Π16 σΟΠ σίου θούνθθῃ υδηΐη, 6 
ΓΙιναια οἵ “οδορῆλνιϑ, ἃπιὰ {ἢ} 18 Ἐπιφαπηΐηι. γε πᾶν ποί βιιῆηοίϊοπίὶ 
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ἀαῖα ἴον ἀθοϊάϊηρ {Π18 ροϊηϊ.--- ὺπολαάάα απὰ Βειλ- Ῥαΐξοζ ἅτ ομΪν 
ΤΠ ΠΟηΘα ἢοΓ6.---ΚΓ. 22. Ταδον 18 ποῖ {Π|| τηοιιηΐαΐη, θαΐ 8 ἴον ἢ 

ὍΡοη {1Π| τηουηΐαὶη (οἴ, υ. 12), νη ἢ νγὰ8 σίνθη ἴοὸ {ΠπῸ6 Τ,ον 68, 
᾿ ποῦ ἱπάορα ὈῪ 5βδομαγ θὰΐ Ὀγ Ζεοῦδιυοη (1 ΟἸκ. νἱ. 62). ἨἩδτγοῖς 

ἰδ ὉπαουίοαΪν σθοκοηθὰ 85 ομδ οὗ {Π6 ἰοτγῃβ οὐἁ 5ϑδςῃδῦ, [ῸΓ 
οἰπογννῖ86 ἐπογ νου] ποῖ δ βιχίθοη. Βυΐ 845 ἴΐ γγὰβ οἡ {86 
βογάθγβ οἵ Ζθρυΐομ, 10 τΠΔΥ ῬΟΒΒ ΟΪΥ πᾶν ὈΘΘη σΟΠΒΙ ἀοΓθά 88 
Ὀοϊοηρσίπρ ἴο Ὀοίἢ οὗὉὨ ἔθ}. ϑλαλαξιπιαΐ, ἀπα οί δ)οηιθδ8᾽ι ἃΥΘ 
ποῖ Κηόση, ἴΠ6 ἰαίου σοπεϊη θα ἴῃ πὸ Πα η 45 οὗ π6 ὐδῃδϑη 668, 

]αάρ, 1. 88.--ὟΟἮ,. 28. ΑΙΓΠοὰρἢ ἐ6 8ι16 οὐ πηοϑὲ οὗ [πὸ οἰ {165 οὗ 
Ιβϑ ΠΑ 18 ἈΠΚΠΟνη, 0 σδῃ Ηχ ΜΙ (οΟἸογ Ὁ] δοσυγαου {Π|6 
5 τὴ}18 οἵ ἔπ6 ᾿Πογάποο οὗ {Π18 ὑχ106, ρΡΑΥΌΪΎ ἔτοπὶ [πὸ ρ]αοο8 τυ 1} 
ΜΠ]Οἢ τ ἅτ δοαυδιηϊθα, δηαἃ ΡΑΓΠΥ 80 ἤοπι (πΠ6 Ὀουηάδγυ 
1168 οὗ {Π6 ποῖσῃθουσίησ ὑγ]ῦ68. Ηρθποβ 1 τλΔΥ ΘΑΒΠΥ Ὀ6 βῆοννη 
{παΐ {π6 ῥγονίῃςθ, τηδυϊκοα οἰ ἀροη ορονι᾽ 8 τὴᾶρ 858 Ὀϑἰοῃρὶπρ 
ἴο {{|18 σ106, 18 ἃ8 ἱΠΟΟΥΓΘΟΙΥ͂ τη γϊκοα 88 {παὶ οἵ ἴΠπ6 Π4] ΕΠ ΤῚθ6 οὗ 
Μαπδββθῆ δη4 βονογαὶ οὔμοὺ {10 69.. [0 νγᾶ8 ΟΠ]Υ 1Π6 Θδβίθυἢ ραγὶ 
οὗ τΠ8 ραίη οὗ Εβάγοϊοπι νοὶ. θο]οηροά ἴο [5βδοθδγ, δηα ποῖ {Π|6 
γγΠ016 ρ]αῖπ. Τ]|ι6 ννδδίθσῃ [41 θοϊοηρϑά ἴο Ζδθραΐοῃ, δπά [6 
ὈΟΙΠΑΥῪ Ἰΐπο Ὀοΐνγθθη {Π6πὶ στὰπ ἴσοπιὶ ΤΆΡΟΥ ἴο 1,6)]πηΠ. ΤΠ 
Ια οἡ {πῸ οαβὲ οὗ {15 ᾿ἴη6 411 [6}1 ἴο {π6 ρογίίοη οὗ 1858 δῦ, 
θυΐ {ποῦ ογΘ βθνθσα] οἰτ1658 ψ] πη (Ποῖν του οῦν δ] οἱ θα ἴο 16 
Πα] ἰγῖῦς οὗὁἨὁ Μαπάββθῃ. τοι {πὸ ποὶρσῃ ουγῃοοά οὐὨ 1,6]]} πη 
[88 νυ ϑδίοσῃ δογθν οὗ 15βδοῦ δῦ ραᾳβ8θα 1 ἃ Βο το βίου αἰ ΓΘ] Οἢ 
ἴο Α5Ποῦ, 80 {παΐ| 155δοῦδν ἤγβί ἰους δα ὑροη Μάδπαββο), δπα {θη 

οχίθηδοα ἔα Ποῦ ἴο [Π6 πογίπογη Ῥουηά τ οἵ ΕΡἢ Γαΐ, ἴῸσ [ἢ 6 
Ῥοϑββθββίοπϑβ οἵ Μαμπδββθῃ αἰ ποὶ γϑαοῇ [Π6 «“ογάδη (ν]ἀ. ἙσἢΔΡ. 
ΧΙ. 1 3544.) Τῆι νδ] θυ οὗ [86 οτγάδη, ἐπογθίογθ, ἱοσϑίθοῦ ἢ 
1π6 τπηουπίδη- ΤΆ Προ, ν ἰοἢ Ὀουπαάρά 10 οη {Π6 νγϑδῦ, ἴῃ ΠΘΑΥΪΥ 118 
γΠο1]6 οχίθης ἔτοπὶ {Π|6 56 οὗ (1811166 το [6 Τ)οδα ὅ3ὅ'ϑα, θεϊοηροα 
το [818 ἰγῖῦ6, ἀηα ᾿ξ νγὰβ θουπάθα οἡ {π6 ποῖ Ὀγ Ναρβίδ!}, οἡὴ 
{π6 βοαΐι ὈΥ ΕΡ γαΐπὶ ἀπά Βϑηϊαπιῖη, ἀπὰ ὁ 16 δαβὲ Ὀγ 186 
οτάδη, ἐπουρῇ οι ἢ -8 ἤδη ἴῃ [86 να] Ποὺ οἵὗἩ [06 ΨΦοζάδῃ νγὰ8 
σίνοῃ ἴο [π᾿ Μδηδββι [68 (οπαρ. χυ]!. 11), 18} ἃ8 {Π|6 Θαβίβιῃ 8146 
οὗ {Π|0 ν! ον νγα8 δ] οζίθα ἐο {Ππ6 ἰσῖδ6 οὗ δά. 

Υν. 24---51.---Ππιλογιίαποο ὁ 48].6».---. 25. Τη6. ὈουπάαγΥ 
γγ88 [Ουηθα ΟΥ̓ {πΠ6 οἰ165 οὗ “7οἰκαίδ, “ΜΠ ΙοΝ τγα8 Βα ὈΒΘα ΘΠ 
βίνθη ἴο {Π6 1μον]τ68 (ΟΠ λρ. Χχὶ. 51), Παϊῖ, Βείθη, αὐιὰ Αολϑδαρὴ (οἴ, 
οἤδΡ. χὶ. 1). Υ 8 ἅγθ ποῖ δοαυδίπίθα στ {Π6 5: δαδίοη οὗὨ ΔῃΥ 
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οὔ [686 ργ͵αοθ8. 4Δδοίθη, δοσογάϊησ ἴο {πὸ Οποπιαϑί. (8.ν. Βαίμπο), 
νγ88 οἰ Βοιλδη 1}1168 ἔγτοπὶ Ῥιο θα ]8 οἡ {Π|6 Θαβῖ, δὰ νγὰβ ἔπ θη 
ο4}1ὁ4 Βεβετὲν οΥ ΒειΠθαῖθη (οἴ, ᾿ἰοίαπαά Ῥαὶ. ῥ. 611).---Υ͂. 26. 
ΑΑἰαπιπιοίφολ, Απιραά, ἀνὰ ΜΜιίδλφαΐ, γ6 αἰϑδοὸ ἀπκπον. ,7{3]6αϊἷ 
8 σίνθη ἊΡ ἰο ἴπ6 (ἀοβῃοηϊίθβ (οἢδρ. χχὶ. 80, ἀπὰ 1 (]"ν». νἱ. 
59, ΜΓ [ἢ6 πδια ͵8 Βροὶξ ἴῃ). οοογάϊηρ ἰο [6 Οποπιαϑί. 

(8.ν. Μ454η) 1 βίοοά Ἰυχία Οασππθϊαπι δὰ πιᾶτθ. ΤῊΪΒ ἰβ ἴῃ Βαγ- 
ΙΏΟΠΥ ΜΙ ἢ ἰδ6 ψνουὰβ τῇ οἢ ἔο]]ονν : “ δα γοδοῆθα ἰο (ὐδσιηθὶ 
ννοϑίνγαγα, δηὰ τὸ ϑΒΙΠον- 1 ηΔ 0}. ὉΠ ΥἾΝΟΥ ἐπραίν ἜὙῸ 

ΘΒΙΠοΥ- ΤΠ ΔῈ} 15 βα1] 4 Ὁγ ]αδίμ8 ἀπὰ Μπολαοίὶθ (ἴῃ [π6 Πιἰβίοτϊα 

ὙΠ ΣΙ ἀρὰ ΗφΌτγαθοβ, ἴῃ {16 Οὐοτηπιοηΐασ. ὅοο. ἤορ. (οὔ. 1754 
Ῥὰαγβ ρῬ οἱ]. εὐ Ὠιβίοσ. Ρ. 59 544.) ἴο αν βθοὸῃ (6 1}6]ὺβ οὗ 
Ριζιψ απὰ 7αοϊζωβ, οὐ {π6 θδη]κ8 οὐὗἨἁ νυ ῃ]σ ἢ ρἷαβ8 νγὰ8 ἱπνθηϊθα :; 
ΓΩΣΡ ΓΤ 5 σηιγίπρ {6 Οἰ αδ8- ἶσον. Βαϊ {18 τῖνϑσ, ννμϊο 

(Ἀ115 ἱπίο {π6 ΜΗ δα υσαπθαῃ ΠΘαΡ ἴο ἄσγο οὐ Ῥίοϊθπηαὶβ ( Βοσοοΐο 
Μογροηὶ. 11. Ρ. 80. απιοίϑυοία ὉΪΌ]. σθορν. 1. Ρ. 819 56α.») Ὧπὰ 
υ. Καικηιον Ῥαϊ. Ρ. 51) σδῃποῖ ρβοβϑι!]Υ Ὁ6 Γπουρῃ οὗ μογο; 1, 
Ὀδοδῦβ6 ἰξ ἤονν5 ἴο [ἢ6 που οἵ {π6 (ἸΒΏοη δηὰ Οὐαγπιοὶ, θυ α8 

τι 18 ϑυάθηῦ πὶ {18 ραββᾶρθ ἴπαΐ [Π6 581 πον [1}0Π41}} τγ88 οἡ 
[86 β8ουτἢ οὗἨ Οὐδγημ6], {Π6 νγϑϑίοσῃ ὈουπάδΥΥ ροὶηρ ἰγασθὰ ἔτοτ 
ΠΟΡ ἴο βου, 85 ν. 27 οἰθαυν βῆονβ; 2, Ὀθοᾶυβϑθ {Ππ6 ἰουτιοῦν 
οὔ Αβῇοσ οχίοπάρα ὑεϊονν θοὸν (Του), ἃ8 τὸ πὰ ΠῸμη ΟΠ ΔΡ. 
ΧΥΙΣ. 10 864.) ὸΓ θεΐπσ αϑδίρσηιθα ἰο {π6 Μδηδββίίθβ. σῇ πη {Π6 
ἸΠΒοσδποο οὔ Αϑῆογῦ; δηά {πογθίογθ, βῖπσα ἴῃ. μοῦ Γἱηδίἢῃ 

ἔογιηθά {π6 βου ἤοσῃ ὈουΠήΔΓῪ οἵ ἐπαὶ ρατὶ οὗ Α8Π6. συ] ἢ νν 8 
τονγαγς [ἢ6 Μοα  οΥγ πη θδη, [ἢ τηιιϑὲ ἢν Ὀδθη Ἀγ] ογ βϑοαϊῃ {88 

Τοτγίαγα. [Ὁ 18 ΟὈνιουβ ἔπθη {πᾶὶ ἰδ τηυβὲ οἰ πον μᾶνθ θθθη [ἢ6 
5118} τίν ον, ἤονίηρ ἴο [Π6 βουίῃ οὗ Τοτγίαγα, ἀπά οπιρίγίηρσ 1861} 
ἱἸπῖο 6 Μαοάήϊοσγαπθδη, σψηϊοῖ οσοοσΐο 8πὰ υ. αμηιθν (8]] 
Κοναάδοδιο, θυῖ Μ ϊο 18. τπαυκοα ΔΝαλν Βεῖξα ἀροῃ {Π6 τιᾶρ οἵ 
ΒΟΡΙ πβοη δῃά Κϊθρογὲ; οὐ εἶδ {πὸ Ζογζα, νυν] οἷ 18 51}}} ἔα ΠῈΣ 

(ο {π6 βουΐῃ, {Π6 οτοσοά!]ο-τῖνοσ οἵ Ῥ]ηΥ (εἶ, υ. Παιπον ἀξ 
ΒΆΡΓΔ) 726γ686᾽ δῃὰ ἤρίαπά (Ῥα]. ν. 1750) ἀδοϊάθ ἱπ ἔανουγ οὗ 

{π6 Ἰαϊίον,. τ μοἢ ΤΥ πᾶν θθθη οα]]6ὰ ἀγγ ἴμ6. δίασί ΟΥ 

1 ΤΏΟΓΘ 18. ᾿ποογγθοίμθϑβ ἱπ ραγί, ἃπα ἴῃ ραγί ἃ νυδηΐ οὗ ἴοτοϑ, ἰὴ 186 
ΔΏΒΨΘΙ ρίνθη ΟΥ̓ λῆιολαοὶὶ5 (1...) ἰο  εϊαπα᾽ 8. ορίπίοπ.Ό. “ΤΟ Υἶνον 
Οτοςοα!]όπ,᾽" 8808 ἢδ6, “1 16 6 {Π6 ϑ98ιὴη6 δ Πείαπαὶ ΒΌρροβεβ, ἥονυγϑ 
Αἰπιοβὲ οἷοβ ἰο (ὕβδθβᾶσγθα, δῃὰ ἰβ ἰοὺ ἔα ἔγοπι Οδγμμθὶ ἴο αν Ὀ66ἢ 
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ἑμν τα τῖνϑῦ, οἢ. δοσουηὶ οὗ [Π6 8] 1πὴν 8ἰαϊθ οἵ ἱῃ6 ψγαῖοθυ.--ὖῦ 27. 
“«Απά ({Π6 θογάογ) ἰυγηοά (τοι {Π6 ΒΒῖμον 121081}}} ἑοτγαγά [ἢ 6 
Βητβὶπρ ἴο 486ἐ}.- 7)ασοη.---- 6 ΒοΙΠ-Πλάροη τηθη!οηθα ΠΟΙ 18 
85 [1{||6 Κπονσῃ 885 (πα΄ ἴῃ «πἀαἷν (οἴ, ΟοΔΡ. χν. 41). ἈΕἰιιδοδίμϑ 
8808, ἴῃ Π6 Οποπιαδί., μαι 10 δἰοοά ροῃ ἴΠ6 Ὀογάο νυ] σῇ 
αἰνἀοα Ζοῦυϊοη ἔτοπι 1βϑαοθαῦ; Ὀαΐζ {{|18 [)Νὰ8 ΟΠ]Ὺ ὈΘΘη ἱπξοστρά 
ἴτοπῃ [Π6 ραββᾶρθ ὈΘΌΓΘ 8, ΔΠ 4, 1658 (ῸΓ 18880 18 πὸ τεδά 
3}, [Ὁ 18 Ἰησοιτοοῖ. ΥΥ̓ 6 ΠΙΔΥ͂ τη ἢ ταΐθοῦ σοποὶαθ ΠΌ,Ω {113 
Ῥββ88ασα ἰῃαἱ Βεοίἢ- αρῸμ τηυβὲ μᾶνα Ὀθθη οα ἴπ6 βουτἢ οὗ (ατ- 
τη6], Ὀθοδαβ6 1 νγἃ8 δῖον ραβϑϑίησ Βϑι ἢ- σοῦ {πᾶῦ [Π6 ὈογάοΓ οὗ 
ΑϑΠὸν τους δα ἐἸιαὶ οὗἨ Ζουυϊοι,, πᾶ, δοοογάϊηρ ἴο Υ. 1],) 8 ροῦ- 
ἰἴοη οὗ (ὐδγηθὶ Ὀοϊοησοὶ ἰοὸ Ζεδυΐϊοη. “πα ἰουομοα προ 
Ζορυϊομ ἀπά ἴπ6 νϑ]]ον οὗ ἁίρλίαλ-οἰ, οι 1ῃ6 ποῖ οὗ Βείλ- 
Ηαδηιοῖ ἀπὰ Μοῖοῖ, ἀπά σοὶ ουδ ἰο Οαδιί οἡ {Π6 Ἰοῖς Πδηάα. 

Τὴ Ζοδιίίοπ ταθη]οηθα ΠοΓΘ 18 ΒΌρροβθα Ὀγ ἤοίαπά (Ραὶ. ῥ. 129 
8Δη4 1062), ἴαδίιιδ ἀπα ᾿ἰοϑοηπιϊον (οτι [18 νογβ6), δηὰ Κη 
(ΒΟΥ. 1. 617), ἴο 6, ποὶ {π6 ἐγῖδο οὗ Ζϑῦπ]οπ, θα 4 οἰ οἵ 

Ζοθυ]οη ΠθᾶΡ ἰο Ῥιοϊδιηηαὶθ, συ Ὡς ἢ ὠοδορἦι8 βρθακβ οὗ (46 Ὀ6]]. 
4. 11. 18. 9) 48 πόλιν καρτερὰν τῆς Γαλιλαίας Ζαβουλών, ἢ 
καλεῖται ἀνδρῶν. Τα β6π|6 οἶγ, ἱπ ἰοϑοπηι ον 8. ορὶπίοη, 18 
ἸηΘη οΠΘ ἃ ἴῃ Φυαρς. χὶϊ. 11 86ᾳ. (ΑΙΠΚ. κ᾿. 2, ρ. 67). Βιιϊΐ 
Οἰὁβοπῖι8 (ἴπο8. ἱ, 408) Π88 8. }]Ὺ δβκθὰᾶ : ροββϑιῖπθ 'ρ88 {γ]δ8 
ΘΟ αΪϊοη ἰηΈ6}}Πρ1} ὙΠΘτΘ 18 πὸ τοίοσθηςθ ἴο ἃ οἷέψ οἰ ΠΟΥ ΠΘΓῸ 
οΥ ἴῃ Δυάᾶρ., χὶϊ. 11 86η.,) θαϊ ἴο {86 {ρα οὗ Ζουαπίοη, νυν ῃϊς]ὶ 
ἰογηηθα ὁπ6 οὗὨἁ {πὸ θουΠάΑΓ68 οὗ Αβῇου, [δὲ 88 ἴῃ οπδρ. χυὶϊ. 10 
1[Π9 Μδηδββιῖθβ ἅγὸ βαϊὰ ἴο αγὰ ᾿ουομθα ἀροη (29) ΑΒΓ οἷ 

[86 ποῦῖ, ἀηα ββασῆαν οὐ {Π6 ϑαϑ. ΤΟΥ ποῦ ἴῃ {Π|6 νδ᾽]6γ οὗ 
Πρ ῖΔ}.-6], τὰ οἷ, δοοογάϊηρ ἴο ν. 14, σογὸ “6 ουὐροϊηρδ᾽ 
οὗ [λ6 ποῖ νγϑϑίθσῃ θουηάδσΥ οὗ ἴπ9 {γδ6 οὗ Ζοραίοη (οἷ αἰδὸ 
ν. 84). Βοίοτθ ἢ Σὰ ΝΣ “οδοπην θη ΒΡ 168, ““ ἤθποθ 

{[Π6 Βογάον ᾿ασποα." Βυΐ {Π6γ6 18 0 στουπα ἔογ ἀοΐῃρ 8ο. [1ὲ 18 
ἰγὰθ ἰῃαῦ [Π6 γγογ 8 Β6θ 1 10 δ6 (Δ|.κ6ῃ 1 {18 Β6η86 1 ἴῃ 6 ἔμέσαΐε, 
8η4 Μίαδίιι8 αἶ8δο ρσῖνθϑ [Π18 ᾿πίογργοίδιίοη, θαΐ ἴῃ σοπμποχίοη σῇ 
ἰ 6 σίῖνοβ δῃοίποῦ, νἱΖ., Πᾶὲ “( ἐοισαγ 8 ἐΐ6 πογί]ι,) ὅτα.᾽ Τηθ8}8 

“ῃδ΄ὺ {Ππ686 ὈοΓάδγΒ ρᾳ886α πο {Π6 νδ]]ογ οἵ “ερλίαλ-οἶ ἴῃ 886] 

᾿τηκοὰ τιν 1 ἴῃ ἴῃ6 ἀοδογίρίϊοπ οὗ ἐῆ6 Ὀοτγάοτθ, οὐ [ον 1 ἴο δνθ Ὀθθη 
ΡΟ381016 ὑμαὺ {π6 ἰθιτιίοῦΥ οὗ (Π6 Αϑῃογιΐθβ βῃοι]α ὀχιθηὰ ἴο 1: θποθ 
186 Οτοοοά!]ῦπ ἐδηποί πᾶν θ66π {6 Β8Ιη6 ἃ8 {π6 μου ὈΥ Οἀγπιοὶ.᾽" 
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8 αἰ γθοιοη 85 ἴο ἰδᾶνα Βϑίἢ τη θκΚ δηα Ν 6] οῃ ἴπὸ βου τὰ ἴπ {Π|6 
ἸΟΥΤΊΟΥΥ οὗὨἍ 1Π|6 ΖοὈ]οηΪ 68. Ηδ αἶβο δά {παὶ “' {18 ΟΡ! ΠΙΟΠ 18 
ΠΊΟΓΟ ἰπ ματτηοην Μ ἢ {π6 ρυποξαδίίοῃ οὔΠ6 ΗΌγον ϑοσίρίαγοβ.᾽ 
Τῇ οἵ ΠΟΥ ΟΡΙ ΟΠ Ο8Π ΟΠΙΥ πᾶνὸ ὈδΘοη ἰογπηθα, Ὀθοδαβθδ 1ζ βοοπηρά 
ἱπῃροβ810]16 ἴο πιᾶκα ουὔ {Π6 ὑνγοπίγ-ίνγο ΟΣ0168, σίνοη 1η ν᾿ 80, 
ὉΠ]688 οί πιοῖ ἀπὰ ΜΝεὶοὶ οΥΘ Τθοκοηθα 88 οἱτ68 οὐ Αϑ|6υ. 
Βυΐ νγὸ τηυβὲ ποὺ 8]]ΟΥ βοἢ ἃ Γθδβοη ἴο ἰθδά υ8 ἴο 4ο νἱοΐθποθ 
ἴο {86 ἰοχὶ (οἷ ν. 80). 48 πῃ ψογὰβ βίδηά, οί Τπικ δπὰ 
ἸΝνεϊοὶ σσοῦα οπ 6 βου} οὗἩ [Ὧ6. ὈΟΠΑΔΓΥ 11Π6, ὦ.6.7 1 [}16 ἴοΥτ]- 

ΤΟΥΥ͂ οὗ {1|6 {γῖδε οἵ Ζθρυίοη. Νὸο ἔγαςθ, ἤοννθυθῦ, 88 γϑῦ Ὀθθῃ 
ἀϊβοονγεσοὰ οὗ δἰἴμοσ ρἷδςθ.---- Οαδιιΐ 1ι8 ποῖ {Π0 δβᾶπι6 88 ἴΠ6 Ἃ15- 
ἐγὶοξ οὗἨ ΥΘΠΟΥ οἰτ68, ἠο ψ] ἶοἢ Η γα πὶ σοπίθιη ρου} σανθ [ἢ 6 
Ὠϑηθ Οαδωΐ (οἴ, 1 Κιηρβ ΙΧ. 1] ---18, 8 ΓΩΥ̓ σΟΙΠΠΙΘΗΓΑΓΥ ΟἹ 
{86 ρᾶ888σθ). [{ 18 ῬγορδΌὶυ ἀδι οα] στ ἢ (Π6 κώμη Χαβωλὼ 
Πτολεμαΐδος μεθόριον οὗσα, τιοπίϊοηθα ὉΥ͂ ζ7οδορλι (46 νὶία 5. ὃ 
48); θαΐ γγὸ πηὰδὲ ποῖ 1 {πὲ σ888 ρζθ88 μεθόριον. [δ 4868- 
ἐἴοη νΒοῖπου ἢὰ τ ΔΎ 150 θ6 {116 σαβῖ]8 ,Κ Οδθὰ] ἴπ Θραγο ία 

ϑαίδάθηβι ϑροόκθη οὗ Ὁγ “ϑ αγιδὶ (Κοδεπηιλζεν Αππαᾶὶ]. Αὐδθ. 1]. Ρ. 
20 (41) οαπποὶ 6 ἀθοϊάθα, δῃά 18 οὔ [1116 σοῃβθηπθηοθ, ΤῸΣ νὴ6 
ἄο ποΐ ποῦν ΠΟΥ (Π18 ἐρεῖς γγ85 διὑπδῖθα, -ὐνοϑο οἡ ἐδε ἰο7, 

ἴ.6. ἰονγαγά48 [ἴῃ 6 πουῖῃ. ΤΠ τηϑαηΐηρ 15 ἐμαὶ “ὁ 6 βουπάλΥ ταῃ 
πογίνναγάβ. ἔγόση ἴΠ6 ν]]6 0 οὗ ΠρΡὨ4}.-6] 88 Ὁ 88 Οδθυ)," νῃϊοῇ 
τησδὲ {Πποχοΐογο 'ᾶν δαϊοησοα ἴο Α58}6Γ.---τἰἦδ. 28. Ἰηβίοδα οὗ 
ΡῸΝ Μδνοη να ἢπά ἡἼ2Σ Αδάοη πατηθα ἴῃ οπᾶρ. χχὶ. 80, 1 

ΟἸ τ. νἱ. δ9, διποηρβὲ [88 οἰξίδβ ψῃὶο ΑΒΠῸΓ βάν ἃρ ἴο [Π6 
Τόν 68. ΤΥ ΘΠΙΥ ΜΩ5. πᾶν {ΠῸ β8:η6 τοδαΐηρ ᾿ογο, Ὀὰΐ 8}} {Π|6 
δπαίθηΐξ ψουβίοπβ τοδὰ ἸῊῺΨ Ἀὗνον, δηὰ ἱμπογοίοσο {π6ὸ ΜΘ. 

ὙΠ] Οἢ ἀγὸ οὗ ἰδίδυ ἀαίο, ῬΟΒ8688 ΠῸ ΔΌΪΒΟΥΙΥ, 8Πἃ ἢᾶνθ σορίθα [Π6 
Πδῖη6 ἔγοτα οἰρ. χχὶ. 80 δπὰ 1 ΟἸ"ν. νἱ. 59. δ πῃ ρ]6 ἃ5 1 Β6θ 18, 
{Ππ6η, ἴο ργοηοῦποα {Π|6 ἔοστη ἽἼὩ ἃ ΟΟΡΥ ἰ50᾽8 τπηϊϑία κθ [ῸΓ Ὑ2» 

885 Κεοϊαπά (Ρα]. Ρ. 518), ΟΘ΄ βοηΐμ8 (1π68. 11. 980), Μίαινον», ἀπά 

ἸΚοβοπηιὶ ον ἕνα ἀοη6, τνθ πιβέ ᾿ιθδιζαΐθ ἴο δάορί {Π͵πὶὉ ορίηΐοη, 
βδοδῦβα {πὸ οἰἐ165 οὐ Α5ΠῸΣ ἀῦὰ ποῖ 4}} σίνϑη Ὺθγδ, Α4.δοο αἱ ᾿ἰθοαϑῖ 
θεΐηρ οπι(6α 1 ποῖ Αολίαῦ ἀπὰ Ολοίδαϊ α͵3ο (δ πάρ. 1. 81), Ὧπα 

ι Βενίλεαι, οα Ψυάρ. 1. 81, 5 ἀἰβροϑοά ἰο ἸΔΘΠΙΗ͂Υ Οὐγτε ΑΟΘἢ]ΔὉ 

21}. ΩΝ ΑΟΒΒΔΡΉ, δηθὰ ἌΡΥΆ ΟΠοῖθα τι ἢ ὈΠ Ηεδοῖ. Τΐβ ἰβ 

ΒΙΡΗΪΥ ἐπιρτόθδθῖο, ἴοΥ κω ὐ. 29) 8 ποὲ 8 ῬΓΟΡΟΣ ΠΆΙΩΘ Αἱ 4]. 
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1 18 [8 ῬοΒ81 016 δ μον ὑπαὶ Αθάοῃ δπὰ ΕἸΌγοη αγὸ αἰθγθης 
ὈΪάς68, ΟΥ̓ 6ἶβο ἰδ ΩΣ 8 τυτι θη ἸΠσΟΥΓΘΟΙΪγ.--- 6 Ππαπη6 ὩΓΤῚ 

ἸΚε]ιοῦ οσουγβ ἀρϑίῃ ἰπ ν. 80, 50 {παᾶξ {Π|6γ6 ὑγθῦθ ἔννο οἰ τἴ68 οὗ ἐμαὶ 
ΠΔΠῚ6 ἴῃ Π6 ἰγῖδ6 οὐ Αβῇθυ, ἃ βιρροβιιοη ΕΥ̓͂ ΠΟ πχθᾶῃ8 ᾿ηρτο- 
Ῥ40 16, ̓ παβπιιοἢ ἃ8 νγ6 ἔγθα ΘΉΓΥ τηθοῦ 1} οἰ68. ἴῃ Ῥα]θβοηθ 
θϑαυϊηρ [Ππ6 βᾶπιθ πᾶπη6, ΔΙ Βουρὴ ποῖ ΤΥ ΠῸΠπῚ Θαοῖ οὔ]ιοι (ςἔ, 
 Κοὐδιδοη). Οηο οὗἉὨ {Ππ|ὸ ελοῦδβ ννὰβ σίνϑη ἴο [Π6 1μαν 168, ο] 80. 
ΧΧΙΊ. δ0; 1 ΟἸιν. νι. 00. Τοῦτα νγὰ8 ἃ {π|γά Το μοῦ, ἈΔΙΠΕΙΥ 
{ῃθ ΓῸΠ ΝΕΡ ὝΓΤΠῚ ᾿ Ποῦ, 88 ἤθη σοπιο ἰο Ηδτηδίί,, ΝΝ πτ. ΧΙ]. 

21. Τ|ν8 νγαϑ ΡῬΤΟΌΔΡΙΥ {Π6 58Π16 ἃ5 {}16 ΓΤ ΓΟ}  ΈΒ- το Β0 Ὁ 

(Τυάρ. χνὶϊ!. 28) πϑραῦ ἰο Πδη-1,αἴ8, ἐπ ἐἰὸ ἐγῖθο οὗ ΝΑΡΒΙΔΙ1. 
Ποίαπα (Ῥα]. Ρ. 119), ᾿οβοπηναϊίον (ΑἸΌΙΚ. 11. 2, ρΡ. δ2), δηά 
Ῥῖπον (ΕΟ. α. 865) Θυγοπθϑοιιϑὶυ Ἰἀθη ΕἸ Ὺ {18 Ὑ ΠΝ {6 ο οῦ 
οὐ Αβίιθυ, δῃὰ Ο'δδοιΐωβ ({Π|65. 1. 196) σοηΐοιπα 5 811] τπσθο ἢ 
Βου-ΒθμοΡ. δ οἹ» οἷ {Π|ὲ τοδὰ ἰο Ηιπαίὶ. ἀηὰ Βει}- ΘΠ ο Ὁ 
τηπϑὺ Ὀ6 αἰ δγθης ρ]αςοβ ἵγομι (6 Το ποῦ οἵ Α 5116 γ, ἴοσ εἰ θογάθυὺ 
οὗ Αβῇον αἰά ποῖ δηγνθῦθ ἰοποὶὶ {116 «(΄ ογάλῃ.---Ἰ Ὁ Γ Παπιπιοπ 

ἄοοθβ ποῖ ὁσοῸΓ ἀραΐῃ ; [Ὸγ {16 ἡὍΠ’ ὙΠΙΟὮ 15 5814 ἰὴ 1 ΟἿ. νἱ. 

61 ἰο να Ῥθθη ρίνθη Ὀγ Ναρῃίδὶ! ἕο {π6 {γθ6 οὗ [μϑνἱ, 15 δἰ 6. 
ἃ Τηΐ85ρ6]}1πρ ΟΥ̓ πού 6 ἔοσπ) οὗ ΣΤ Παπηπιαίῃ (ν. 88), οΥ 

ἜΜΤΟΓΣΗ Ηαιηπηδί!-ἀον (οἷ, οΠαρ. χχὶ. 82 1 ΟἸην. νἱ. 61). 

Κωκπαῆ, ἃ ἀἸΒογθηὶ Ὀΐαοο ἔτοπι Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας (ὁπ 1ϊ. 1), 

18. 811} ἃ ἰατρα ν᾽] ασθ [515, ποὺ ἴΓ ἤοπὶ 7γγ6 ( Κοίπϑον 11]. 

884). “170 Ζίάοπ ἐλ6 φγοαξ᾽" ταυβϑὺ Ὀ6 ἰάκθῆ 88 ἱποϊαβῖνο (οἔ, 
οὔ ΔΡ. χί. 8). Ασοογάϊηρ ἴο δ πάρθ8 1. 51, δ ίοη νγ88 τοραγ θα ἃ5 
Ῥοϊοηρσίπρ ἴο ἔπ ὑγῖδ6 οὗὨ Α581}16ῦ, απο σὴ 10 νγᾶ8 πονον ἴΆΚϑη ὮΥ͂ 
[Π6 15γδ6}1168. 

Υ. 29. “.Ἀπά {Π|ὸ σοαϑὲ ἐπγηθα (ΠΌτη δ᾽ 4Ἃ4ο0η. οἡ ἴΠ6 δχίγθη 6 
ΠΟΥ, βου ἢν γά48) ἰο Παπιαἢ." ΤὍΠ18. ῥάσα (ΣἸΣΛΓῚ) πιιιϑῦ πᾶνθ 

βίοοα βοηθῇ θούσθοη διάοη δηά ΤΎΓΘ ἀροὴ ἃ τπιουμῃίαΐη. 
( 70 ἰδὲ Τονι ὑπο οἷίν Τ γ᾽" -ὙΣ Ἔ29: νἹἱά, αἰβο 2 ὅδ). χχῖν. 

1.----- Ῥαίον (ου ἴπΠ6ὸ Ῥοπίδίθαο ἢ}. Ρ. 568) δαπὰ βογι)ιοϊαάὲἑ (Ελη]. 

1]. Ρ. 88) διορί ἴ16 οσγοπθοὺβ ορϊπίοῃ οὗ Μαγϑλαπι (ἴῃ {πὸ ὕδη. 
σἤγοη.) ὑπαὶ ΤΎχα ννὰ8 ποῖ θὰ} ἔοσ ὅ00 γϑαγῦβ αἴθου [Π6 ἐἴπιθ οὗ 
“οβαα. ὡαλη (Εἰη]. 11. 1, Ρ. 162), οϑβοπηνα ον (ΑἸΔΒΚ. ἢ. 1, Ρ. 
29), Θιομαάοί (Ὁ10]. ΤΊ] 60]. Ρ. 474) ἀπὰ “αιιγον (1π Ϊοςο) 4]] [8] 

ἰηἴο [Π6 βδη6 ΘΥΓΟΥ 8ηἃ 'π σοηϑθθαιθησθ ΞΌρΡΟΒΘ {Ππ|81 {116 τϑίθ- 
2ὃ " 



4δ4 ΑΒΗ Β ΙΝΒΕΒΙΤΑΧΝΟΕ. 

ΤΌΠΟΘ ᾿ΘΥ6 ἰβ ποῦ ἰο {πὸ ΤΎΓΤΘ Ὅρομ ἴΠ6 ἰϑ]απα, Ὀὰΐ ἴο ἃ τηοτα 
δησίοηξ ἐγ γθβ85, ὙΠ] ἢ τνδ8 δ᾽ ἐπαῖθά δὲ ἃ ἀἰδβίδηοθ ἔγοιῃ ἐΠ6 σοαδβῖ, 
8Π4 νγὰ8 ἃἴοσνναγ 8 οα]]οα ἐαίαοίψγιιδ. ΤῊΘ ἀββαμιρίοι {πα {ἢ 
ἸΠΒΌ ΑΓ ἔογίΓοβ8, ΤΎτθ, νγὰ8 ποῖ Ὀ0 1] {1}} 80 Ἰαΐθ ἃ ρϑυγῖοά, γϑϑίβ 
ΟΠ]Υ ἀροη 1116 βίαἰθιμθηΐ πιδάο ὈΥ “οϑβορίιι8 (Απὲ. ν}}} 8. 1), (ἢδξ 
Ἴγγο ννγ88 ογθοίθὶ 240 γραγβ δοίοσε {π6 Τοϑπρὶθ οἵ ϑοϊομηοῃ. 
γι 6118 σΟΠΊρΑΓΘ οὐιιϑέϊη᾽ 8. ΠΙΒΊΟΥΥ ΧΥΠΪ, 8.-- Οἐογῖσιιδ, οἡ [86 
οἴμοῦ μαηά, τοίδυσησ ἴοὸ Μογοάοίιβ 1ϊ. 44, οὔβογνθὰ Ἰοῃρ 81}66 
{πᾶὶ “ἐᾷ ἰβίουυ, οἵ βοῇ ᾿ΠΔΟσΌΓΔΟΥ, πηὶρσῃΐῦ ΘΑΒΙΪΥ ἤᾶνα ΠΟ0Πη- 
[ουπάοα [Π6 ταοβίοσαίϊίίοῃ οὗ ΤΎ γα ἢ 115 ἢγϑὲ ϑγθοίοη, δπὰ (Π88 
Ἰανθ βϑῃρροϑβοά {Ππαῦ 10 τγὰ8 ἢχϑί Ὀ0}} 0, πὴ ἴῃ τΤϑα ΠΥ 10 γγ88 τὸ- 
βίογεα δηὰ θη]αγσοϑα." ὡοϑορῆιδ 18 50 ὑμογοιρ. Υ τος] 688 ἴῃ 1118 
βἰαἰοπηθηΐβ δηα ἀαἰ68, {παὶ ἢ6 πον Υ ἀσβοσνοβ οσθάθηοο νΏ θη οὐ πο Σ 
ὙΠ Π65568 ἃΓ6 Ορροβϑά ἴο ἴῃ). Τη6 στοαὶ δ χα ν οἵ Τ ΓΘ προῃ 
1Π6 Ι5ϑ]απα δὰ θθθη ἀοπιοπϑίγαϊθα ἰοηρ Ὀοΐίοστο Ὀγ εἶθ5 σποίίοα 
(ες σοποὶ. ἴ᾿. Ρ. 22 544.), Ὀὰϊ γαΐέον ἀπὰ δενίλοίαὲ ἴοοΚ πὸ ποίῖςθ 

οὗ {π|85.. [πὶ {π6 Ῥγοβοηΐ ραββασθ, ἤοῦνανοῖ, νγ6 σδηηοῦ ΒΌΡΡΟΒ86 
τπαΐ {π6 ᾿πβαΐαν ΤΎΓΤΘ δομθ 15 ἱπίθη θα, [ῸΣ ἂῃὶ 18]απὰ σου] ποῖ 
06 σἈ]]6ἀ ἃ ροὶπὶ ἀροῦ ἃ ἰαπά- δου δγν ; ἀπά υ8ὲ 88 11|}6 σου ]Ἱά 
ἜΝ 2 Γαῖαν ἴο  αϊαθέψγιιβ αἴοη6, ἃ5. θθῖηρ ἴΠ6 ΤΏΟΓΘ δποῖθηξ 

εἰϊγ. Εοτ, α8β Πεποϑίοπῦονο (ἀ6 τοῦ. ΤΎΤ. ρ. 4 544.) !ὰ8 5ῇον, 
8Δη4 Πισῖφ (οπ ᾿βαϊαῃ ῥ. 279), δπὰ ᾿άνογηϊοῖ (οα ἘΣΖο ΚΙ ο] Ρ. 
421) ἀρτϑϑ, [Π6 Ὡδη16 δ τοοῖ, φοοῖ-οἰΐψ, ῬΥΘΒΌΡΡΟΒαο8. {Π6 δχἰϑὺ- 
ἴθῃςθ οὗ {Π|6 Ιδδηἀ-οἱὔγν, βῖποθ β0 ἢ ἃ ΠδΠῚΘ 18 Δ᾽ ΓΟρο ΠΟΥ πἀηϑαϊῦ- 
016 το Ῥαϊαθίγσγιιβ, τυ ]1οἷλ τγα8 βιϊπδίοα 1π ἃ ἔα] ρ]αη. Βαΐ 
Ποπσϑίοηϑονῳ πα Πϊίεὶσ (αἴ ΒΌΡΓΑ) ἀτὸ ψσοὴρσ ἴῃ {πο ὶγ ορί πῖοπ 
{πᾶ ἂπ ἀγρππιθηΐ ἴῃ ἔλνοιυτ οὗ (Π6 ἰηβυϊαν ΤΎΤΘ τῆδὺ Ὧδ Τοππά 11 
1Π|Ὲ ργϑάϊοαίθ ἜΞ 88 ἀδηοῦπρ; 8η ΟΧΙΓΔΟΓΑΙΠΑΙΎ παίαγα] ἔογ- 

[Γ688; [ῸΓ ὝΠΟ 5 Δρῃ]Ποὰ ἴῃ ΝΠ. χχχὶ! 17, 96. ἀπά Ψοβῆπα 

χίχ. 85 ἰο αἱΐ 1ῃ6 ἔουεθα ἑοντηβ οὐ σαπδαπ. “ΤῊῸ 1518 η4-Οὐ γ, 
48 ᾿αυογηϊοῖ (Ρ. 422) Πιὰ8. ὈΓΟΡΘΟΥΙΥ ἱπίογγθα ἔγοτῃ 18 ρβββᾶρθ, 
τητιϑῦ ανὸ πδα βοηθ ΤΟΥΓΙΟΥῪ προῖ {Ππ|6 τηδὶ ]α πα, ἀπά 85 (15 
που θ6 γθοκοπθα ἃ5 ρασΐ οὗ ἰΐ, {Π|6ὸ δαῖθοσ (οὗ {Π6 Βοοὶς θεοΐογο 
τι8ὲ, ἢ88 ΔρΡΡΙΟΡΥ ΙΔ 6] Υ ἀσβου θα 1 ἃ5 θοὶηρ 850.᾽).----ἰ Απὰ ἐπα Ὀοαη- 

1 Ηεησείοηδενο (Ρ. 2ὅ 564.), ΗΠ ἐσὶσ (αἱ Βαρτα), πὰ Μ ἀνογπῖοζ (Ρ. 428) 
ἀΠΔΠἰΠΊΟυΒ᾿Υ δῦτοθ ὑπδὲ {ῃ6 πϑπια δαϊαείψγιϑβ 068 ῃοΐ βίον [ἢ Ἰδαίου 
οὐδ οὗἩ {86 ᾿δδπά-ΤΎτο, [ΠΕ δἰ ἴμον πηθδηβ {πὸ ἔογπιος ΤΎτθ, υτῦθ 
ηυλ6 ΄φυοηᾶαπι ἔα, (ἀπά ἴῃ [818 ολδο {Π6 πᾶπὶθ ταυϑὺ ἤᾶνο δγίβθη δον 
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ἄατν ἰαγπρα (Ότὰ ἐπ ἔογίγοββ οὐ Τ Ύγο) ἰο Ηοβαῖ (-ἸΟΙΙῚ 15 ποῖ 

Κπον ἢ), δπα [Π6 ουϊροίηρβ ἐ]Ποσθοῦ πνογα δὲ {ἢ 6 56 ὈΥ {Π6 Ἰαπὰ 
ἰοναγὰ5. ΑΙ ἢ ΖΙὈ.᾽" ΚΡΙΆΡΙ 18 ΓΟΠΙΔΓ ΚΑ] ὁπ δοοοσῃηξ οὗἉ {Π|6 7» ἴο 

ΠΙΟἢ 11 18 Δ οῸ]Ὲ ἴο ἀββίρτι ΔΠῪ ΟἿΘΙ τηθαπίηρ {Ππ|8Π : [86 Βουη- 
ἄἀγγ τη ἴο {6 868 “Ἅ ΠῸμα {116 ἀἸβίσιοὐ ἰουναγά Δ Ο ΖΡ. ΤᾺ []]ονν8 
ἔγοπι {Π|18 {π8ϊ, ΔΙΕΠΟῸ ἢ (Π6 βοαροτὲ ἴον 8 Θιάοῃ πὰ ΤΎΓΘ νγΌ ΓΘ 
Δ5ΒΙ σῃ 64 10 {1}18 {ὙἸ 6, ὑπΠ6 θουπάαγυ ΠῸπὶ ΘΙ ΟΠ ΒΟ Πνγαγ 8. ν 5 
ποῦ ἐΠ6 Μοαϊζοσγαπθαη ὅθα; δαΐ ἴΠ6 16 τνᾶϑ ἀγαννῃ ΠΌΤ ἔῃ ο56 

ΠῚΔΙ 16 ἴον Π5. [0 {Π|ὸ ᾿π]Δηα οἰςἰ695 Βαπηδῇ δπα Ἠοζαῇ, διά τ 

τΥἃ5 ΟΗΪΥ τοῦ Δ᾽Ο Ζὶ {πὶ ΑΒΔ ννὰβ θουπάθα οἡ {116 ννοδὲ ὮΥ͂ 
16 5084. «4 ελῖν, “4116 Ὀγ [π6 αὐτο 8 "Ε κδιππα, ννὰϑ ἶπο Ποτηλη 
"1168 δοοογάϊησ ἴο  διιϑδοῦἑι8, ({πν ον δοσογάϊησ ἰο {Π6 ΠΕ ΘΓ. 
Η]ογοζΖ.) ἴο {πΠ6 ποῦ οὗ ἄδοο, ἀπά οἷ {πὸ 808-οοαϑέ. [18 ποῦν 

ο]]6ὰ Ζιὸ ς....» ̓᾿ (οἢ, (Τδδεγιῖιι8 {Π658, 11. 674, ἀπὰ ᾿ἰρίαπα Ῥαὶϊ. ρ. 

δ48). -ὔπ ἐλ αἰδίνῖεὶ (οἴ. Ἰοαΐ. 11. 4, ΔΝ 3 ἐλ αὐδίγὶοί οὗ 

Αγσοῦ.). γε Πᾶνβ πὸ δοοουπὲ οἱ ἔ]ιο οχίθπὲ οἵ {6 ἀϊβευῖος οἱ 

ΑςὮΖιθ. ΤῈ τοιηδί πὰ ἀποοῃμηπογοα, ἐπάᾶρ΄ 1. 3].--ἸῊ. 30. ὕιπιαῖ 
18 ποῦ Κποννῃ. ΡῈΝ οὐ ΡΝ Αρλοῖ (Φπᾶσ΄ 1, 81}}15 ΘΥΓΤΟΠΘΟΙΒΙΥ 

διιρροβϑὰ ὃγ ὦ. 8}. λιπολαεῖι (ϑυρρ!]. ρ. 114), Κοεοπηινὰ 7" ( ΑἸ. 
", 2, ν. 96), Ἡέπον (ΒΥ. 1. 18), σ᾽ ὁϑϑηῖι8 ({Π|65,.1. 140), δηά υ. 

Παμπιον (Ῥαϊ. Ρ. 120) ἴο Ὧδ [Π|᾿0 βᾶπι6 ἃ8 ἴΠ6 τηοάθγηῃ νἱίαρο οὗ 
“17ζα οὴ {Π|| τοδα ἴτοπὶ Βααῖθθς ἴο ΒγΌΪα5 οπ [Π6 τῖνοῦ Αἀοηίϑ.: 
Πἰρίαπα, οἡ ἴπ οὔθ μαπα, ἢᾶ8 σογγθοῦν οὐβοσνθά (Ραΐ. ρ. 8612), 
“ Βα {πᾶὉ ΟἸΕΥ̓ νν8 βιἐπαϊοὶ ἴοο ἈΓ ἴοὸ {116 που Ὀογοπα ίάοη 
πα {Π6 σοη 68 οὗ [Π6 βγαθ "158. ἰΔ πα, ΤῸΓ ἃ8 ἴο δΌρΡροΒβα {Π|π1 11 

οουϊὰ μᾶνθ Ὀθθη {{}6 88Π16 οἰ ΕΥ̓ ἃ8 ἐἰοβἰιαα γοίο β ἰο. ΤῊ]5 Το αγΚ 

(16 ἀοϑίγιοίίοη οὗ ΤΎτο Ὀγ ΑἸαοχαπᾶθον 186 Οατοδῦ), οἵ 8 {Π6 Σῃ]δηᾶ 
Οἱ τγᾶβ δοίιιδ}]}ν ΟἹ ον ἐμαη {π6 ἰμϑαϊαν ΤΎτθ, θὰΐ τγ88 ποί δ] ὉγῪ 
1Π6 πᾶπιο οὗ 7 γέ, ἀπ0}} 1ξ ν᾽ α8 σφοπαυογθᾶ ὈῪ (6 ἰηβαΐαγ οἰ ἐν δπὰ γο- 
ραν δ8 Ὀθ]οηρίηρ ἰο 16. ΕΓ ἰδ6 βἰζυδίίοη πα ἢἰβίονυυ οὗ (ἢ}18. 66 ]6- 
Ὀγαίθα σοτητηθγοῖδὶ οἷΐν οὗ δηϊααϊίν, 866, ἰπ δααϊοη ἰο (ἢ 6 ̓Υ ἢ ρ8 
αυοίοα Ὀγ πον ἘΟΥΥ. 11, 189 8ᾳ4., Ποδίπβοη 8. 592, ἀπ Πάνεν- 
ποῖ οὐ ΕΖΟΙ16] Ρ. 420 811Χβ. Τμα ]δίΐθυ μδ8 4180 ργονϑά {ῃαῖ, ποῦν {ἢ- 
Βίδῃα προ ὑπ6 ἀγρατηθπίβ οὔ  ἾΠῸΡ δηὰ Π|ιχίσ, Τυγε νγα8 οοπαυοτοᾶ ὈΥ͂ 
ΝΕΡυ ΒΔ 6 ΖΖΑΓ, 85 ἢ οπρείεηδονο (αἱ 880.) ΒδΔα ργεν!ουϑὴν ΒΒΟΎΨΠ, 

1Ὶ νγᾶϑ 880 1η]8]64 τλυ861{ ὈῪ (Π686 δυΐῃοῦι 68 τῇδ 1 πτοίθ ΤΥ 
Οοπιιπθηίατυ ου {π6 ΒΟΟΚΒβ οἵ Κίπρϑ (ρ. 286), πᾷ ἰδοπεβοά Αρβεὶς 
ΜΠ ΑΥ̓ΚΑ ; βῖποθ ἴπ6 ρᾶββαρθ] Κίπρβ χχ. 26 εαη. ἀὰ ποί τεαιῖγθ ΔΗΥ͂ 
ΠΩΔῚ οατοξαΐ ᾿ηνοϑι ραίϊοπ ΜΠ} τοίθγθησο ἴο (86 Ῥοβι[ἴοη οὗἩ Αρβοῖὶς ἰη 
186 {τδα οὗἨ Αβδοσ, 
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480 ΝΑΡΗ͂ΤΑΙ Ι᾽ 5 ἹΝΗΒΕΙΤΑΝΟΕ. 

18 ποῖ ᾿νϑακοποὰ ὮὈγ {πὸ ἀπβα βίαπιαιοα οὈ]θοϊίοη οὗ ΜἹοελαείὶς 
Δηα Οὐδδοηΐι8 (].6.) : {π40 ἰρίαπα Ἄσομέγαςϊβ ἴῃ6 Ὀοππάδτγθβ οἷ 
Ῥα]οϑηθ ἴοο ταὰςὶ ; ὼγ ἤελαοῖϊ8, τὲ ἴπ6 Μοϑβ. Εθοΐιε ὃ 25, ἰο 
νος ἴον τοίου, ἢ88 ποῖ ρψίνθῃ δΔὴΥ ρτοοΐβ {Ππᾶὶ 1Π6 πογίῃοτη 
᾿ϊπ|118 οἵ Ῥαϊδβδίϊμθ δχίοπάθα θογομά δ᾽ άοῃ δηὰ {1|ὸ Ἰα 468 οὔ 
διάοη. Ἅ4431α 18. οἰσίδ ΟΥ πῖπθ σϑορταρῃ σαὶ πι}168 ὈΘγοπά [Πα 
απ 6, ἀπα ἐΠογαίογο σαπηοῖ ἤᾶνα θο]οηροά ἴο {Π6 106 οὐ ΑΒἢοΓ 
ΟΥ αν ἰογιηδα ραᾶτί οἵ {Π6 απ αβϑὶσπθά ἰο 1[π6 18γ86}1165.--- ΕῸΥ 
ἍΓΠῚ ΕΘΠΟ 566 ν. 28.---ἰπ ν. 80 186 παπιθοῦ οἵ {Π|8 οἰτ168 18 βαϊα 

ἴο πᾶν βθθη “ἐ ἐνγοπέγ-ἔνγο οἰτἴ68 ἀπά ἐπεῖγ νυ] ρο8. 6 οδῃ 
ΟἾΪΥ πλᾶΐκθ {Π6 πᾶπιθ8 [4}}Υ ψν τὰ {Π18. Ππαπηθογ, ΤΕ νγ6 ἈΥΙ ΓΑΤΙΥ 
ἴα Κα Ζοδμζοη (ν. 27) ἴο Ὀ6 ἃ οἱΐψ, πὰ, νυν δῖ 18 8}1}} πγοτο δ Π ΓΆΓΥ; 
παῖ “πολαοίϊ8, Μ᾿ἢο Ἰποϊἀ68 ἐδ ἰογ θα ΟἿΥ οἵ 7γγγ)6 (ΟἿ, 88 
16 8119 1ἴ, [πΠ6 ΟἷἿΥ πρᾶν ἔΠ6 οαβὺῖα οὐ ΤΎΤΘ), δηὰ οτηἱ8 51: 4οη. 
Ἰἰοϑοηπηιζ ον, οὐ ἴ[ῃ6 οἴου πδηά, (Ὁ]]ονν 8 ΟἸἰογίσιι8, ἀπά 5ῃ 8 οἂΐ 
θο6}} ΤΥγο δπὰ 5140, Ὀδοδιι86 {Π6 18γδ6} 168 ΠΟΥ͂ΘΓ ροβ886 8564 οἰ ΠΥ 
οὔ [Π686 ο11685ὅ. ΤΊ] 18 δα. 1Ά}}Υ απ ξοιι πη 64, ἴον ΠΟΑΥΪῪ νου ν ΠΟΓΘ 
{Π| ΓΘ ἀΓ6 οἰΕ168. ἱποὶ 64, τ ἢ ΟΓΟ ΠΟνΘΓ σοηηποσθά, Μογο- 
ονϑῦ “ἰοϑοηηι ον Θχο 68 δοέ}- Παδιποῖ θὰ Λεῖθὶ, ἃ8 ποῦ θαἰοηρσ- 
ἴησ ἴο [Π6 ἐγ1ῦ6 οἵ Α8Πὸν (οὖ, ν. 27.) ΥΥΘ πανὸ ἐπθη ὑπνοπέν το 
οἴ65, ἀπά ἔπθ56 το Ασσο (δ υάρ, 1. 81) παῖ Ρ 1.6 πυιλθο Γ 
σίνϑῃ ; ργον! 464, {Ππ|{ 15, ν'6 116 ΠΕ ΠΥ ΑΟὨ] αν} ΑΘ ΙΒ] ΑΡἢ, ἀπά 

ΟἸοῖθαᾳ ἢ ΗΘ Και. αὶ βίποα 10 80 ἔθ] ΘΠ ΪῪ Δ ρρθη8, [παῖ 
{6 Παπ 6 Γ οὗ πΠαΠΊ68 πηθηθμοποα 4068 ποὺ στο ἢ} {Π6 διηοαηὶ 
βίνθῃ ; 10 18. βϑῦμαρ8 ροϊησ ἰοο [γ, ἴο αἰϊοπηρὶ ἴο βίῃ 5} δὴ 
Δογϑθιηθηΐ ΟΥ̓ 8110} ἱπηργο Δ Ὁ]6 ἀϑϑαπρί]οη 8. 

γν. 82---89. Τπποτγιίαποο οὐ {π6 {τδ6 οὗ Ναρμία]. Υ,. 88. 
ΤΠ ἰογγιίοτν οὗ [πΠ6 Ναρἢ α 1168 Ἔχίοπάθα “ ἔτομι Ἠο]θρὶι, ἔγοπι 
{Π| οἂϊ ὈΥ Ζδδηαπηΐπὶ αηα Αἀδη- Νοκοῦ ἐο 1μἀΚκαπι, ἀπά ἐπ 
ουϊροϊηρβ {Πουθοῦ γογα δ Ζογάδη." ΕὟΟΙῚ ΟἿΓ υἱΐοῦ νηὶ οὗ 
Δοαπδ]ηΐδης68 Ὑν]{}1 ε}16 ροβίτοη οὗὨ ΔῃΥ οὗἩὨἁ {Π6 ρα ς68 πιθηϊοηβά ἱπ 

᾿ ωαϊα τααϊπίαϊπβ (( 68}. 11. Ρ. 259) σῇ Πουξ Δ ρστουπά, {Πδὶ ἴῃ τ. 
28 κ0Η. δι᾽ άοπ δπά Τυστὸ αὔτ οχοϊυάοά ἔγοιη [86 ἱῃῃπουϊϊαποῦ οὗ [βγϑβοὶ. 
Ηδ68 ἄοδϑ (μῖ8 'ἴπ ΤΥ (0 τπᾶῖα ουὔϊδδ ἃ ἀἰβουθρα ΠΟΥ οίνγθθη (86 ὈΟΟΚ οὗ 
οΥἹρῖπαὶ τϑοογά8, τ ηϊοἢ 6 Β68 ἀἰβοονογοά, δαπὰ ἰποβα ἤοπι 6 δϑϑυη68 
ἴο θ6 {86 πιοϑὲ δποίθηϊ ἢἸβίου Δη8; [Ὁ ἢ6 ἰπι86}} τορατᾶθ 1 88 πιοβὶ 
ῬγΟΒθΔὉ]6 (ἔτοπι Ψυάρ, 1. 81) {πδ0 οἡ {Π6 ἢγβί ταρί ἃ οοπαιιδϑὶ οὗ {π6 Ἰαπά 
ὈΥ “οβίιυα {Π6 Βιἀοηΐδηβ ἀπὰ οἵμβοῦ Ῥηοθηϊςΐδηβ δα βυδπι θα ἐο [89 
1βγβθ 686, ΤῊ 8. 8 ΟὨΪΥ οὐδ οὗἩὨ [Π6 τπηϑην ἀπ ἰϑίοτγὶ 4] ἑδηοΐθθ, πίῃ 
Β1οἢ  ισαϊά' 5 ὨϊδίοΥΥ οὗὨ [186 ρϑορὶδ οὗ [βγϑϑὶ βν ἉγίηΒ. 
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ν. 88, [Π6Γ8 18 στοαῦ ΟὈΒΟΌΣΙΥ ἴῃ (Π6 ἀθβοσϊρίϊοη ρίνθη {ΠοΓο. 
Βαΐῖ {Π6 ἰαϑί πδιηθα ροϊηϊΐϊ, δηἃ αἷβδο πὸ ἴλοῖ {Πὰῦ ἴῃ ν. 84 {Πὸ 
ΒΟΌ ΠΟΥ ὈουΠάδγν 18 ἰγαννῃ ἔγοπι [Π6 «ογάδη, ῥγόνο ἰῃαΐ ἰΐ 18 
᾿ηϊοπαθά ἴο βῆχονν [6 Πουίπουῃ θουπάδγΥ 11π6 οὐὨ ΝΑ} ἴ4}1 ἀγαννπ 
ἔγοια {86 νυϑϑύ οὐ ἔτοπι Αβϑῆθσ, ἠποίορῆ, Αἀαηυῖ- Νόζοῦ, «“αδηθοῖ, 

δηα 7Ζ,αζζιαη, ατὸ οὶ παιηθα ΔῊΥ ΠΟΥ οἶδ; δηὰ πὸ ἔγανθὶ ογ 1188 
γοῖ ἀϊϑοονογοὰ ἃ ἔγ866 οὗἉ Εἰ ἔπ Γ οὗ ἴπ6π|. ὩΣ ὙΔΤΝ 8 αἰν!ἀοα 

Ὀγ {Π6 δορίυδρίηϊ ἰηΐο ὕνγο νογάβ, δηὰ ἐἈ θη 88 τοίογγηρ ἴο ἔννοὸ 
οἰτἴ68. ὅο α180 ἰη ἴπ6 Ταϊιηυά, ὅθε ᾿οίαηα᾽ 8 Ῥαϊθβίῖμο (ρ. δ48 
δηὰ 716), τ ΠοΓΘ Βα ν σαὶ ρα 5888 ρ68 8.6 οἱΐθα, ἴῃ ψἰςἢ [Π6 Ταϊπγαά 
ἢδ8 8 5 {π|6 ἃ [ὉΓ {Π686 ρίδςθβ ΠΔΙ68 ΠΊΟΓΘ πηοάογη, Ὀαΐ 6αῖ4}} γ 
ὈΠΈΠΟΥΙ. ΛΒ ΔΜΑΡΝ ἼΩΣ ἐνο οαὐ ὃν Ζααπαπηῖπι, 18. ον θη υ}ν 

[6 Β8Π}6 ἃ8 Ὁ ὝΧΟΝΣ Ἰ ΠΟΘ ἴῃ «πάρ. ἱν. 11 νῖ τ} {116 

ἔΟΤΠΟΥ ΘΧΡΙΔΠΔΙΊΟΙ : “’ ΠΟ 18 Ὁγ ᾿Κοα 68}, (οη ἴΠ 6 πουίῃ-ννγοϑὲ 
οὔκ Μοτγοιη, οἴ, οἰδρ. χὶ!. 22). Ιἔ τη, νγο ρίδοθ {π6 οαἱκ ὈῪ 
ΖΑΔΗ ΔΝ ΗἾτα Οἡ ἴἢ6 ννοϑὶ οὗ Κ 6ά68]}, {π6 θουπάϑυΥ ἀθβουῦ θα ἴῃ ν- 
δὃ ἀἸά ποῖ τὰ αἰγ ΟΕ ἔγοτῃ τνεβὶ ἴο δαβὲ, Ὀαΐ ἔγοτα 1Π6 5οι1}1- υνοϑῦ 
ἰοναγὰδβ [16 πογίῃ-θαβϑὲ ἊΡ ἴο {Π|6 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ {Π6  ογάδη.---Ὗ. δά 
“ Απα {Π6 θουηάδγυ ἰγπϑα (τοπὶ ὅπ Φογάδη) νυ θϑίννασ ἰο «4 σποίἢ- 
71 αὖον», ἀμὰ ψοπὶ ἐμθηςσο το Πμάκοϊ, ἀπ τϑδοπῃοά ἰο Ζθρθυίοη οα 
{Π6 δου." - 2 Γ ΓΤ Σγδ᾽ Δοσογηρ ἴο ἐἰαϑολὶ δαγεβ ΤΊ] ΌΟΓΙ8, 

ἰ,6. [δι] σίαπι 6] 8, 15. ἀηκηονη (εἴ, Ο᾽ἐδοηῖη8. 1{Π|68.1. θ0) ΤΠδ 
Οποπιαδέ. (8.ν. ΑΖΔΠΟΙὮ) δᾶγ8: δϑί δυΐθπη οὖ πὰης νἱοὺβ δά 
ΓορΊοποιη ΠΙοσοθϑαγθᾶθ ΡΥ ΓΙ ΠΘἢΒ ἰῃ ΟαΙηραβίσ τι5 ; ἀροη ὙΠΟΝ 
Μαδῖιια ἀπὰ Τἰοδοηην 6γ" ΟΌΒΟΓν : “( δηἀ [Π18 8116 ᾿πά 664 ΒΘ61η8 ἴὸ 
βι1: {πΠ6 ἀοβογιρίϊομ ρίνθη ἤθγΘ ΨΘΓῪ γνν6]], βίῃοαβ Μοιπηΐ Τοῦ ννα8 
ἴῃ [16 ρογίίοη οὗ [6 ΖθὈυ]οπ 168.) Βαϊ {{Π|| δἰαἰθηγθηΐ 15 [3 γ ἴοο 
᾿ηἀοῇμηιθ ἴο Ὀ6 οὗἩ ΔηΥ .585β.ὈΌ. Α«4τποίδ-Ταῦον πυυδὶ ἤανθ ὈθΘη ὁ 
[6 οαϑὶ οὗ (ὴο ΤΆΡΟΥ τοναῦήβ {π6 ογάδῃ, [ὉΓ {πὸ ὈΟΓΟΘΙ Γὰῃ 

ἴμθηο8 ἴο ΗΌΚΚΟΚ, ἀπά {Π6π ἢγβὲ ἰουοῃ6α ἀροη {Π|8ὲ οὗ Ζεραΐίομ, 
ΒΟ αὖ ΔΠΥ ταΐίθ οχίθπαϑα ἴο {π6 ν]οιπἰν οὗ πΠ6 ΤΆΡοΥ (εἴ. νογ80 
12). Απά 88 {Π6 ἰογτιίοσυ οὔ Ζοθυΐοι ἀϊά ποῖ τϑδοὶ ἃ5 ἔδυ ἃ5 {16 
]ογάδη, Αζῃοῖ;- Τοῦ δηὰ ΗΌΚΚοΙΪκ πγυβὺ αν Ὀθθὴ ὈΟΓὰΘΓ ἴονν 8 

ὍΡΟΙ [Π6 Π1π ΒΟ} βοραγαίθα ΝΑρῃΐδ!! ἔγομῃ βϑδοθαγ, “υἰκοῖ, 
Δοσογαϊηρ ἴο ἁδγοηιθ (8.ιν. Ἰς00), ννᾶ8 βιϊαῖθα 1Π σοΠἤηϊο {γῖατη 
ΕἸ α.η1), 1.6. ἴῃ ὑδὰ Ζαθυ]οη δα διιβίγα πὶ ρἰαρσαπι, ἴῃ {τῖδαὰ 
Αβοὺ δά οσο!ἀδηΐοθιη, ρογσὸ ἴῃ ἐπα «πά8 δα [5018 ογίαπι. Τ]}18 15 
80 υπίοπ 64 ΔΒβου!0η, τη846 ἴῃ ΠΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ἃ ΠΙΙΒΆρΡΡΓΘ] 16 .- 
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βίο 88 ἰο {{| τηθδηΐηρ οὗἉ [6 σϑῦβα βϑίογβ 8. Νοὺῦ οδῃ ΗΚΙΟΚ 
θ6 {Π6 βᾶπιθ ἃ8 Η Καί, οἷ. οἶϊαρ. χχὶ. 81.-.Ὰκ8. νγ αν πὸ 
᾿ 9] ΟΥπηδίοη. τοβρθοίηρ [Π6 πουίμοση Ὀουπάδγυ οἵ εἰμ Ὁ Ιββασῃδῦ 
ΟΥ̓ Ζϑθαΐοι, ἰξ 18 ἱπη ροβ81016 ἴο Ηχ ἀροπ [86 [1π6, ψ ΠΟΙ βοραγαϊθά 
Ναρ] να] οα {π|ὼ βου ἢ Ὸμὰ {ἢ 686 ὕννγο {γ1068.---Οἡ {Π6 νγϑδί 
ΝΑρ 411 θογάθγθα ἀροη Α 5116, “" δῃ(ἰ γϑϑοῃθα ἴο ὁ υἀδῃ οη [Π6 
]ογάδῃ ἰονατα {{|0 Βα ηγϑιηρ, ἢ ΤΠ 18. ἴο Ὀ6 [Δ ΚΘ6Π 85 ἰῃ δρροϑὶ- 

[ἴθ ἴο ΓΞ ἐπι “Χαγάφη «εγίοΐο; 1818 18 τθαυἱγοά ἴο πᾶκο [Π 6 

ΟἸατι568 ΠιᾶτιποπΐΖθ, ἴογ 11 15 ονϊἀθηΐ ἐμαὶ {π6 Μαβοσγοῖς ραποίαδ- 
[Ἰοη 18 ἰοα πάρα ρΟΠ ΒΟΠΊ6 [δία 85 ἴο [6 τηθδηϊηρσ οὗ {116 
ΟΣ. Ὁ] 1 σΟΙΠΠΘΤαΙΟΓΒ ΔΠα σεορταρ οΥ85 ἰοα πἀ πη ασἢ ἀΠοα] ἐγ 
ἢ ΟΧΡΙ αἰ πη [Π18 δὲ βἰϑίθτηθηῦ---(566 {Π|Δ νᾶγου8 αποπηαοά 
ΔΠ4 [Ογοθά ἀβϑαμπρί!οη8, ἴο ΥΠΙΟὮ ἸΏΔΏΥ ΠαΥΘ γβοσίθα, ᾿ῃ ἤοβθη- 
πιὶιἰϊογ᾽ 8 Ὀ10]. ΑἸΈΠΪς. 11. 1. 0. 501 864.}, ἀπ} Οὐ, υ. ᾿ἰαμηιον (ἰῃ [Π6 
{τ δῖ }56 : ὁ πάρα οα ἴΠ6 οδϑὶ οἵ {16 “Ψοτγάδη, ἴῃ ΖλοϊιοἝ᾽δ 11|. 

ΑμζΖ. 1884, Νο. 1, 2) τοιπονϑθα {116 οὐδοῦ ὃν δἰιοννίπρ (παι [6 
ΕΙΧΤΥ Οτ168, ΗΠ ἀννοίῃ «αν, Μ ] 1 ἢ) νοσο οἡ ἔΠ6 ϑαβίθσῃ 5146 οὐ {6 
ογάαῃ ορροβίίθ ἴο Ναρ 8}, νοῦ γθοκοηθα 848 Ὀθοησίηρσ ἴο 
πάήΔ}}, θδοαιιδο “αΐ» [Π 61} Ρόββθββοῦ 88 ἃ ἀδθϑοθηάδηϊ οὗ «“ υάὐαὶὶ 
οἡ ὅΠ6 (Δ0Π0 18 δια {πγουρὶ ἩθΖΓΟΙ, 8 νγα ἰϑαγῃ ἔγοιῃ 1 ΟἼγ. 1]. 

ὃ ἀπά 21 5βᾳ.} 

1 ΠῸ {Π|18 Βο]υ(ἰοη οὗἨ (Π6 ΠΟ] ν 1 τηριὶ ᾿πάοοα δ6 οδ]οοιοα, ὑπαὶ 
1Π|6 ΡΟΒΒΘ5Β:0Π8 οἵ [41]. ἃγθ βροΐίκῃ οἵ αὔονϑ ἴῃ Ἅοδδρ. χὶϊὶ. 80 88 Ὀϑοῃρ- 
ἱπρ ἰο Μαπδββθι, δηὰ ἰῃαΐ “αὶγ Πἰιη861 18 ὁ8}164 ἃ ἀαβοθηάδηὶ οἴ 
Μαπαββοὰ ἰπ Ναπι. χχχὶ, 41, θοοδιῦθα οα 86 τηοί πο γ᾽ Β 8146 ἢ6 τν 88 
(ἀοϑοοπάθα ἔγοπι Μδομῖν {π6 Μαπαβϑίίθ. Βαΐί, 48 Οἰογίοιι5 ἢ 8 ορβογνοϑάᾶ 
(οη Νυπ. χχχῖϊ 41), (}}18 18 σΟΠΙΓΑΥΥ ἴο ἔδ6 ᾿υβυδ] σιιϑίοιῃ, 8η4 ἰο (ἢ 
Ἰοραὶ ργοεου  ρίίοη, “’ νυν οὔ οὔ Πα οἰ] άγθη οὗ [8γ86] 584}} κδαρ αἰπι- 
Β6}Ε ἰο {16 Ἰπ]ιουδησο οὗ (6 {ἰγῖθο οὗἁὨ 118 ἔδίμογϑ᾽ (Ναιη. χχχυῖ. 
1). [πιᾶν Ροβδὴἷν θῸ δοσοιηίοα ἴογ ὁπ ἐΐ8 βαρροβιίοι, τ᾽ οὶ υ. 
Ταιπιεῖ' βαρ ρθ8.8 (Τἠοίμολ᾽ 5. Απ2. 1880, Ρ. 11), ὑπαὶ «τ᾿ Β ἔΑΊ ΠῈΣ τῦᾶβ 
ἃ. Ὀαϑίατά. γα δβ)ιου]4 ποῖ, μοσόνοῦ, οχρθοῖ, πη οἴαΡ. ΧΙ.) ΔΩΥ ΘΧρ]Α- 
παίϊοπ οὗ {Π6 γϑῆβοῃ ΜὮΥ 1ὴ68 σης ΟΓΓ ναὶν 8 ἴο Ὀ6 τεοκοποᾶ 88 
Ἰο]οπρίπρ ἰο υά44}, 45 τὸ αν ἱμότγο (ν. 80. 864.} ΟἸΪΥ ἃ Ὀτίϑε ποίϊοα 
οὔ {86 ἔποί {πὶ Μοβεβ βᾶνα ἴπ6 νι οἷα οὗ 1) αβ] δὴ ἰὸ οπβ [8}} οὗ ἐδ8 
ἀυδορηάδηί5 οὗἩ (16 Μαπλββὶία ἤ]αοσλι ιν, [π| 6 ρϑέβαρα θοΐογθ υ8 (86 
σας Ποῦ Πίιη 80}, Ὀγ αἀᾷϊπρ ΤῊ ἴο ΓΤ «]ιιααἦι ὁπ ἰδὲ Ψογάαῃ, ἨΔ 

βϑἰιοτγη {πᾶὶ μα ἀϊᾷ ποὶ τοίου ἰο ἐμ ᾿πηοηίαποο οἵ {Π|6 ἰγῖδα οὔ Φυάδῃ 
ἀοβου οἱ 1π οἶαρ. χν. 6 ταπϑὺ {Πογοίοσα δοοορὶ (6. βοϊαιΐοη οὗ 
υ. αμΜη 67 ἃ8 οοττοςί, ἀπά (Πδὲ {Π|6 πιοτὸ γοδάτγ, θόσδιβ6 {Ππ6 Γανουτιία 
ΔΒΒιΡ!1οη οὗ ΟἸστίοιδ, Ποβοπηιί ον, λίσιιγ ον, απὰ Ἐιραϊά, ταὶ (ἢ ἰαχὲ 
18. σογταρθί, 18 1: 8.4Ππ|18818]6, ἀραγὶ 1τῸπ (ἢ ἰδοί {ἰναΐ 8110}} ἃ {ΠἸΟΟΥῪ ΟἿ] 
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γν. 8ὅ--88. Τη6 (γε ῆρα ἰονη8 οὗ Ναρμία!! ψγοχ: Ζ1ὦά- 
ἀΐπι, Ζόν (Ὀοῖδ δ᾽ ορϑί]ον ἀπ Κηον ἢ); [5 ΓΙ Πωαπιηιναίΐδ, Μϊο ἢ 

8 ὙΥΟΠΡῚΥ οοπίουπαορα ὃν αξίμβ διὰ υ. Ζβαιιπιον (Βαϊ. ν. 120) 
ν 21} ΓῸΠ Ἠανιαϊὴ (ΕΡΙΡΠδποῖα) οὐ {π6 Οτοηῖθβ. Τογα 15 

πιι οἷ ἸΩΟΓΘ ρΓΟΡΑΒΠΠΥ ἧπ {π6 ορίπίοη οὗ ΤΠ ρλυβοοί {ἘΠῚ 
σοορτ. Μαίῃ. ρῥγϑθῃι. ς. 74 ἴῃ [6 Ορρ. 11, 224 864ᾳ.}, ν]1ὸ 
Δάορίβ [Π6 βίαι θπιθηίβ οὗ [Π6 Τα], ννἢ]ς] ῥάσα 1 ὩΘᾶΣ ἴο {Π6 
ΠΊΟΓΘ ηϊοάογη ΤΊΡοσα8, απὰ {Πογθίοσα οὐ {Π16 ννοβϑίουη βιοσα οὗ 

16 [Κα οὗ (ὐδῃηποβαγοῖ. ΤῊ]8. 18 Βαρρογίοα ποῦ ΟΥ̓ ΟΥ̓ {Π6 
τηθϑηϊηρ οὗ [Π|6 νΟΓ ΓΎΘΓῚ {ΠΟΥ Πη86 (ΤΊ ογῖδβ ον σα] ευγαϊοα [ῸΓ 

118. ψαγὴ ὈΑΓ 8), Ὀυῦ 4180 ὈΥ {Π|0 ἰαϑεἸ πον οὗ “οδοραϑ τπαὶ 
ἴῃ [86 πεοὶρῃρουσμοοα οὗὨ ΤΊ οσῖα8. [ΠογΘ γοσο {πογηαθ ἐν κώμῃ 
᾿Αμμαοὺς ὄνομα αὐτῇ. (866. «ὡοδορήιβ ἀθ Ὀ6]]. 14, ἰν. 1, 8.) 
ΤΩΙ 8. αἰϑο Ἵδ]] θὰ ΜΙ ΓΏΠ ἴῃ οἷναρ. χχὶ. 82, ἡ αζκαίδ, 

Δοςογαϊηρ ἴο ἴπ6 ἰδ υϊη5, ννα5 ποᾶῦ ἰο Ηδιηιηδί ; δηὰ νγὰ5 {86 
Ὀΐδεβ νυ] ςἢ Ἡδογοά οοιηρίειοα ἀπα σα] ]οὰ ΤΊθοΓαβ (οἢ, Πϊσλέοοΐ 
αὖ 5.0. ο. 72. Ορρ. 1]. 223). ΤΤΠΐδ ορίπίοη 88 θ66}) οὐ)θοίθα ἴθ 
Ὀγ Κοϊαπά (Ραὶ]. ρ. 1086), θὰὲ οἷν 8ἰθηάθν στουαηά8. 866, Βον- 

ὄνθῦ, ἰοδίπδοπ ᾽ϊ. δ16 5864.---Ομ Ολίπηθροίδι 866. σἤαρ. χὶ. 2. 
ΤΠ βἰαίαπιθὶ οὗὨ “έγ»οηι6 (Οποπιαδβὲ. 8.5. ΟΒΘΠΠΟΓ ἢ), ὑπαὶ {815 
ΟΠ υθ ἢ ννὰ8 ποῖ {πὸ βϑδιῖὴθ μἷασθ 858 {Π|θ͵ ἴον αὶ ν μοἢ Ηοτοά 
Βηϊδοα δηά Τα] θά ΤΙθογῖαβ, ἀοθθ ποῦ στοϑῦ ἀροὰ ἰδίους] 

οαἱδ [Π6 Καοί δηὰ ἀο68 πο Ἰοοβθῃ ᾿ξ. [Ὁ σδῃποῖ, Ὠον νοῦ, ὑ6 δαἀιμϊ 0 
μόγο, Ὀϑοϑαβα 10 [4118 [0 σῖνθ δὴῪ ΡῬγοθ8]6 ὀχρίαπδίϊοη οὗ {μ6 οτί βίη οὗ 
ΤΌ» ὙΒΊΟΙ 18 ἸΟυπα ἰπ οΥ̓ΘτῪ δποίθος ΜΗΩΗ͂. δηά νϑγβίοῃ, δχοορί 

16 ϑαρίυδρίηΐ, δὰ {86 ἰγβηβ]δίογβ οτηϊ 64 Σὲ ἔγοτῃ ὑμδῖ, ΟὨΪΥ Ὀθοϑαβο 
(ΠΟΥ ἀἰά ποὶ κποιν π]ιδὶ ἰο ὧἄο ψ ἡ ᾿ξ, ΟἸογίσιϑ ἴδπιοϊοα ὑπαὶ ΓΥΠΠΓΤῊᾺ 

τὐϊρῦ Πᾶν θθθη τσ ἐίθη ὈΥ 1ηἸβία κα ον ΣΧ) 103 δὰ τίραβ «]ογάδη!ϑ (88 

ἴῃ Εχ, 11. ὅ, ἀπά Πααί, 11. 87) οὐ [ὉΓ Δ ΜΎΣ} θαῦ ποῖΠογ οὗἉὨ {Π686 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ΟΟΟΙ8 πη {Π6 Ὀοοὶς οἵὨ Ζοβίιμδ, τυ 118ὲ {π6 τνονὰ ἴπ ἴμ6 ἰοχὶ 
15. δα θην πιο ἢ ἴπ {818 ρατί οὗὁἨ [86 ὈΟΟΙ, δηα πῆογο ὑμ8π ὁπο6 ἴῃ 
{Π|6 δαπι6 σοῃπροίίοη (οἴ, χνῖ. 10, χῖκ. 22.) οβεπιηδ εν απὰ αιγεν" 

ἈΓΘ οὗὨ ορἱποπ {πὲ {ῃ6 τοδάϊηρ βῃου!α 06 ὈΡΉΣΣν ΤῊΙΒ 18 ααϊΐθ ἃ8 

ΠΩΡΓΟῦΔθΪΘ ἴῃ {Π6 ρῬγθϑοπὶ σοηηθοίοῃ. Εωαϊά (ἀεβοὶι. 11. Ρ. 294) 
νου α βαδβιππία ΤΣ» ὑροη ὙΠ 16 ἢ) 6 ἔογοοβ ἴπθ πιοδηΐηρ ὄγοοἰε 

ψἱποαν 186. 515 ῃΐθβε δνίάθποθ; δπᾶ νυ μοι 6 ΤορΆτα8 88 Ἰπα]Ἰοδ [ῃρ; 
{16 ὁ’ νΔΓΙΟΒ ΔΡρΡΘΑΓΆΠΟΘΒ οὗ {πΠ6 Ψοτάδη.᾿᾿ ΤὨ18 18 Ἰπο 6 ΔΥΡΙ ΤΆΤ 511]}], 
δὰ Ὁ] ἔν ἢ 5.68. 4. ὑτοοῦ οὐ {Π|Ὸ ἐπα ὈΠ ΠΠ ν οὐὨἨ οὐ ΠἸοβπι ἕο δχρί αἴῃ 188 
οτῖριι οὗ ΠΥ Δ: 



440 ἹΝΗΕΕΙΤΑΝΟΕ ΟΕ ΑΝ, 

στουπά8, Ὀπὺ ἀροὴ {Π6 βυρροϑιείοῃ οὗἁἨ όγοηιθ ὨΪΠ.86}} τ[Π8} 1}}}5 
ΟΠ Θπῃογθῖῃ αἀϊὰ ποὶ βίδηα ἀροη {ΠῸ [μᾶΚα οὗ (ἀθπποβασοί. Οη 
ἴΠ6 οἴμοῦ μαηά, μονθνθῦ, [6 ΓΘ 18. ΠῸ ἢἰβίοσίσαὶ ἔοι πάδιϊοῃ [ῸΓ 
{Ππ6 ορίῃίοη {πᾶὶ ΤΊΡΘΥ 48 νγὰ 5 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΪΥ ο4}164. ΟΠ Πηογοῃ. ΑἹ] 
[Παΐ 15 οογίδίη 185, ὑπᾶῦ ΟΠ ΠΉΘΓΘΙΪ, ννὰ8 βἰταδίοα ἀροὴ ἴΠ6 868 οὗ 
(.41166.---τ|Ὀ. 86. ὙΥΊ σείογθηςθ ἴο ΓΝ Αὐἀαπιαῆ, ποϊπῖηρ αἵ 

841 186 Κπονῃ, ᾿πουρῇ βοῦχθ ἢδνθ βυποῖθα ἐπαὲ ἴὲ Ἰάθηςῖοδὶ ννῖτ] 

ΡΣ ὍΝ (ν. 88). απιαῖ αἰβο, ΜΆΪοῖ τααϑὲ ποῖ Ὀ6 οοη- 

οαπάρα 1} τ1π6 Βαπηαὶι πῃ ΑΒΠΟΡ πθὰγ ἴο {πὸ Μραϊ σά πθδη 
364 (ν. 29), 15 ΔΙ οσθίμιοῦ πἸκηονν.---- ΕἿΣ 1ΠαΖον, 866 οἤδρ. χὶ. 1. 
--ὟῬὟ.. 81. Ἐὸν ᾿οραφδῆ, ἴοο, 866 σἤδρ. χὶ!. 22. ανοὶ, ἃ ἀἸδγθηϊ 
ΡΪδοθ ἤομὰ {π6 Επάγοὶ ἴῃ Βαβῆδη (οἶδρ. χιὶ. 4), )ἃπὰ ἴπ-λαζον, 

ΔΙῸ 80 ἀπκποση. Τ|6 88Π16 ΤΠΔΥ ὃ6 δα] οὐ {Π6 ρ΄δοθβθ τηθῃ- 
ἰἰοποά πη ν. 88, ίγϑοη, Παγοηι, ειδαπαί, (οἴ. εἰαρ. χν. 29), 
Δη4 Βειλϑ)οπιεϑῆ. ΤΠ ]αϑὲ παπιϑὰ ρ]αοθ νγὰ8 ῬγοΌ Δ ΟΪΥ {116 5810 
88 1Π6 Βοι ϑῃθηη ἢ νυ ῃϊοἢ βίοοα ἀροῃ ἴπ6 Ὀογάογβ οὐ 888 8, 
{που ρἢ, ἔγοιι) ΟὟ Ἰρῃόγαηοθ οὗ {ὑπ ὶγ ΡοΟβἱ Π10Π, 10 18 ΠῚ ρο551016 ἴο 
ΠΟΘ ἴο ΔΗΥ ἀθοϊϑίν σοπο]υβίοη. ἢ έσααί-οἰ νγὰ8 τηοδῖῦ ῬσυοΌΔΟΪΥ 
16 ΜΜαγδαλά τεΐογτοά ἰο 'π Μαῖί. χν. 839, πον ἃ υγοϊο μά 11:|}0 

΄“ςσ 9 

Μαπδοῃιθίδῃ υἱ]αρα τα] ἃ ''δλανο “ε)4αἱ, οα {π6 σοϑίθγῃ 

Βῆοτα οὗ [6 [1μᾶὸ οὔ (ἀδπηοβϑαγοῖ, ὑείνσσθοη Οδρογμᾶαη δπὰ 
ΤΙθοσῖδβ (οἵ, ᾿ἰοβϑηηιν ον" ΔΊΆΏΚ, 11. 2 72, ἀπὰ Ποδίπϑον ἰἰϊ. 219 
864ᾳ.}} Τῇ Ἰοννηβ παιηθὰ ἴῃ {Π6 δὲ ΟΠ]Υ διπουηῦ ἰο βἰχίθθῃ, δπά 
{Πογοίοσα ἀο ποὶ [4}}γ ΜΠ {π6 παπῦ Ὁ ρσίνθη ἴῃ ν. 88, “' ὉΪη6- 
ἴθθιῃ οἿ165. ΤΠ ἐλτθθ τ 58: Πρ ΠδΙμΕ8. ΔΓ6 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο θ6 ἰοιιπά 
διηοηρσϑδὺ Π056 σοηίαϊποα ἴῃ γν. 88 δπὰ 84, 'π {Π6 [15 οἵ ῥΐδδαθβ 
ὍΡΟΙ {π6 Ὀογάθιβ. 566 α]50 σῇδρ. χν. 82. 

γν. 40---48, Πιλογίίαποο ο7 ἐδι6 ἐγὶδα οΥΓ' απ. ΤΊ8. νγὰ8. οῃ 
{π6 ννοϑὶ οὗ Βεϑη)απιλῖη, δεΐπψθοη «υἀαῖ δηα Ερταΐπὶ; δηα ἴῃ 

οΓοΡ [Ππαἰ {Π|6 ρΡοββθββίοῃβ σηϊσἢῦ δ6 508 οἸθινῖ ῸΥ [ἢ τυνδηΐ8 οὗ [ῃ6 
ἐγῖθ6, πάκ]ῖ Δα ἴο σῖνα ἃρ ἴο [0.4Π 5οπ16 οἵ ἢ18 πουίθθγη οἰ 168, 
δηα ἘΡ γα πη 5οπ16 οὗ [118 οἰ 6168 1 [Π}6 Βοα {ἢ} (566 ἴπ6 ᾿πἰτοάαοίοη 
ἴο σἢδρ. χὶν. 1). ὙΠ ΠΘΓΘ 15 ηὸ ἀοβοσὶρίϊοη σίνθη οὔἴπ6 θουπάΑΥ168 

1 ΤῊ οδὴ]θοίίοη, ταϊβεὰ ὈγῪ υ. Παμπιεν (Ῥα]. ρΡ. 180), ἀρδϊῃβέ [9 
ἰάθη ν οἵ ᾿Πσααϊοὶ ἀπὰ αφααϊα οΥ Μο)ααϊ, οα 1π6 στουπά {παῖ 1ἱ 
τηδῦ ἴῃ ἰδδὲξ οα886 αν Ὀοϊοηροα ἰοὸ Ζθθυίοη, τοϑί9 ὌΡΟΩ ἃ ΝΙΌΠΣ 
ΟΡ πΐοπ 88 ἰο {π6 ὈουΠἀΑΥΓ68 οἵ Ζεῦυ]οι, τ ἰσἢ ἢΘ ΘΥΓΟΠΘΟΥΒΙΥ͂ ΘΧ(Θ ἢ 8 
ἴο {Π6 1μΚ6 οὗ (ἀοπμποβδσοϑίῃ. 
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οὗ 1}18 ἐγδ6, 88 ΤΏΘΥ ὩδίΌγΑ]]Υ [Ὁ]]ονν ἔγοπι {1ο86 οἵ «υἀ8}}, 
ΕΡ γαῖμι, δηὰ Βϑῃ)αιμίη.---Ὗ, 41. Ετοπὶ ὁ πἀδῃ ΠΔη τοοοϊνοα 
1Π6 οἰτ68 οὗ Ζογεαΐ ἀπὰ Εἰβλίαοί, οἵ. ἐμαρ. χν. 88. τ ὋΝ 

7ν-8ιδηιοδἢ, (ΟἸΥ οὗἉ [6 5} 18 Θαυϊναϊοηΐ [0 ὩΝΔῸΣ) ΣᾺ Βειλιοῖι- 

πιεϑἦ, (Ὠου86 οὗἨ {ΠῸ βιῃ, 1 Κίηρβ ἵν, 9, 8668 ΤῊΥ ΘΟΙΏΤΩΘΠΙΑΓΥ ΟἹ 
{18 ραβϑασθ). [{ γνγὰβ οἡ ἴπο Ὀθογάθιβ οὔ “ πάδἢ (οἷ, Πρ. χν. 10), 
8ΔΠἀ νγαβ ποὶ ἰβδίζϑῃ ροββθββίοῃ οὗ ὈΥ {πὸ [8 168, Ὀπΐ, 85 νγ ἥπά 
ἔγοτῃ οβᾶρ. χχὶ. 106, τνὰϑ ρίνθῃ ἊΡ ὉΥ ἴῃ6 ἰγῖθα οἵ «πᾶ 8}} ἴο ὑΠ6 
Τ ον :68.---Ὗ.. 42. ϑῃλααϊαδὸίηῃ οΥ δλααϊδίπι (δ υᾶρ᾿ ἱ. 85; 1 Κίηρβ 
ἦν. 9), δΔηα 472) αἴοτ, νΥἈ]Οἢ γΟΥΘ ταϊβοά ἴοὸ ἴπ6 τὰπῖκ οὗ οἰδῖ68 οὗ 
τοΐαρο (οπδρ. Χχὶ. 24) τοπιαϊηθά 1ῃ {π6 ἢ8πα8 οἵ ἴπ6 Οὐ πδαη (68, 
υάρ, 1. 85. Α44))αΐοτι ᾿ιὰ8 σοπεπαρά ἴπ [Π6 νΊ]Π σα οἵἁ «)αΐο, οἴ, 
οἰδρ. χ.ἕ 12. Οὐ δλααζαδδὲἧπ τὸ ἴτϑοθ ἢδ88 γοῦ Ὀθϑῃ αἰβοουθγαά, 
ιλίαΐ ΟὨΪΥ οσουγ8 Πθγο) πὰ 18 αυαϊθ ἀηΚποόνη.---Ὗ, 48. ΤΕ ίοη 
8 τηδητ!οποὰ ἀραὶῃ ἴῃ 1 Κίπρϑ ἶν. 9 νι 61ὸ δααϊϊοηαὶ 
ὩΒΠῚΘ ΓΤ ΓΞ Βοιμτδηδη, Ὀὰΐ 18 4180 ΠΧ ΠΟΤ. “ΠΩΣ ΞΞ 

ἜΡΟΙΕ, Ζἰπιπαΐ (ΤἸΌΠ6}}) νγὰ8 οὴ ἴπ6 Ὀογά 615 οὗ 8} (866 οἶα. 

χν, 10); 80 αἰδο γγὰβ πζροη (ΑΚὶσ), δαὶ ἢν νγὰβ τ ΐπ ἘΠ6 ἐοττὶ- 
[ΟΥΥ οὗ Φυάδῇῃ (οἢδρ. χν. 11 ἀπά 48.)----Ψ, 44. ΕἸιοκοῖ, ἀπὰ Οἰδ- 
δοίλοι ὑγοῦο το] πα  ϑῃθα ἴο π6 1μον 8 (ομᾶρ. χχὶ. 28); {Π6 
ἔουτηθῦ 18 ποὺ πϑιηθὰ ἀρϑῖη, [ῃ6 Ἰαἰίου νγθ ἢπά δἱ ἃ ἰαίθγ ροσϊοά 
ἴῃ ἴπ6 Παηᾶ8 οὗ 86 ῬὨΠΠΒι 68 (οἷ 1 Κίηρβ χν. 27, ἀπά τὴν 
ΘΟΙΠΙΘΠΪΑΤῪ ΟἹ ὑπαὶ Ρ438805).---:δααίαϊδ, ὙὨΙΟὮ 5 ἴο 6 ἀΪ5- 
Πηρυ ϊϑηοα ἔστοπι Βδα]α οὐ Κα ] ἢ -ὐϑασιτὰ (ομαρ. χν. 9), γγἃ8 
Β]} ὉΥῪ οϊοιηοη (1 Κιηρβ ἰχ. 18), δῃᾷ, δοοογάϊηρ ἴο ὡ7οϑ6- 
»ἦιι8 (Απί. νυ}. 6. 1)», ψγῆὴο νυ θ8 ὁ Βαλέθ, βίοοά πρὰγ ἴο 
(ἀο2ογ.---. 4δ. “ολιιά ἀπὰ Βηθ- ΒοΡακ τὸ ΟΪγΥ τηοὶ ἢ Ποζο. 
7ολυια τη γ ΡΟΣ Δ Ρ8 Ὀ6 8{1}} Β6θῃ ἴῃ ἴΠ6 ν]]ᾶρο οὗὨ οἱ “ελιαϊοἢ ἴῃ 
[86 αἰβιτϊοὶ οὗ ἃ (γα ἀ8, 5866 Ποδέίπδοη 111. 45). Βη6 Βογαΐ χὸ 
Κπον ποιηρ οὖ; ἴον ἴπ6 νίουβ Βαρηκά Ἰηοπιοηρα ΒΥ ΚΕ δοδίμδ, 
ΠΘΑΓ ἴο Αζοΐυβ (οἴ, Ποίἰαπά ῬαΪ. Ρ. 61) σαιηποῖ δα Τπουρὶῦ οὗ, 88 
1 ψγ8 ἴοο ἴαγ ν 1π ἴΠ6 ἱπ]ουϊ ποθ οὗ «4}.--- ΟΕ αἱ ϊἰπιπιοη 
νγᾺ8 σίνθη ὋΡ ἴο ἴῃ0 1,ον]ῦε8 (ΟΠ δρ. χχὶ. 24; 1 Οἢγ. νἱ. δ4,) 
Αροογάϊηρσ ἴο ἴμ6 Οποπιαϑί. (8.ν.} 16 νᾶ8: υ}}}8 ργδορυϑηαὶϑ 
ἰη ἀποάδοϊπιο πα} το Π1Ο5ρο01608 ρεσρθηεθυβ ἘΠ ΒΘσΌρο]ῃ (οἶ, 
Κείαπά Ῥαὶ. Ρ. 1871.) Ἠδποο οδίπδοη (Ἰϊ. 422) ἱπιαρὶποϑβ (δὲ ἱξ 
88 [0.6 5816 8ἃ8 7)» Πϑυυδῥαη. Βαΐ οἡ ἰδ πιᾶρ {18 18 πιαῦῖκϑα, ἡ 
ποῖ ὑπνοῖνο, ας ἔνθ ἘοπΔη π}1168 ἔοπὶ Π108ρ0]18, δπὰ 
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τ} ἴοο ἔᾺΓ ἴο {Π6 βου, ἴο ἢανο θ6]οηρθα ἰο {Π6 ἐσθ οὗ Πδη. 
ΤΠ ἀοβουρίοη ἴθ τῃ6 Οποηπιαϑέ.γ) οὰ [8 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ροϊπίβ ἴο ἃ 
ὈΪδοθ 1 [Π6 οοπίγα οὔ 16 ἰδπά οὗ Ὠδη.---Υ͂. 46. ΡΥ Ὁ (αυδ6 

βανοαϊη!8) 2,76 “αγζοη δὰ αζξοη αὐτὸ ποῖ κῆπον. ὍΘ οοποϊυά- 
Ἰη9) 'νογά5. 2). (πὴ ΏΣΤ- ὮΝ ἰοσοίδον ιοϊίἦ ἢ ἰαπα ορροδῖξο ἴο 

“7}αρῆιο, ΒΕ 6 τὴ Ὃς το οθγδοα ἴΠ|6 οἰ1168, ψ] Οἢ σου] θ6. 566ῃ ἴγοιῃ 
Φορρα᾽" (}1αδῖἴιι5 ἀπιὰ ᾿ἰοδονιπιὼἐρη). ὅν [6 νν6}} Κηοννῃ Βᾶγ- 

Ῥουγ οὗἩἉ Ῥα]εβεϊμ6, ᾿Ιόππη, πον 64}16α “αγα [:11., οἴ νυ. ᾿αυπιον, 
Ῥα]. Ρ. 201 564. 

Υ. 417. Τῃ «ἰάϊποη ἴο {πα Ποῦ δησο ἤογ ἀδβοσι θοά, {πὸ 

Πδηϊία8 οὗ Ζοῦθα δηα Εβῃΐϊδοῖ, δον {π6 ἀθδαίῃ οἱ “οβῆπδ, σοη- 
σαογθα {Π| ΟΥ̓ οὗὨ Ζσϑῆθην οὐ 71,α8) (δ ᾶσ, χνῆϊ. 29) ου {868 
ΠοΡμογη Ὀογάουβ οὗ Βα θϑίϊηθ, ἂἀπὰ σαν ἴο [Ὁ 186 ἢδῖμθ οὗ ἤλαπ. 
ΤῊ185. τγᾶ8 ὈΓΟΌΔΌΪΥ ἀοηθ οπ δοοουηΐ οὗἉ {Πποῖγ ἱπῃογίἰαποθ Ὀοηρσ 
ἴοο 5114}, [ὉΣ δοοογάϊησ ἴο Φυάᾶρσ, 1. 84 564.γ) ΠογΘ 6 γα βθνθγαὶ 
ΟἸ1168 οαῦ οὗ νῆϊοῖι [ΠΟΥ ἡνογΘ τπ4]6 ἴο Ἔχρϑὶ ἔη6 Απιογῖθϑ ; δπά 
[Π686 γ6ΥῸ 80 ροννογα! ὑπαὶ ὉΠΟῪ τνογα ΟὈἸ σοα ἴο χϑῦγα ὈΘίοτα 
1Πθι ἱπίο {Π| τηοιπίδ!ῃ8. ΕΗθηςθ ἴῃ «ἀρ. χνὶ!]. 1 16 18 5814 
“4116 ἐστῦ6 οὗἩ τΠ6 δ 65 βΒοαρηῦ ἘΠ θὴ δη ἱπῃογιίαποα ἰο ἄνν6 ]} 
ἴῃ ; [ὉΓ υπίο πὶ ἀαγ (8 }Ποϊοηΐ ἰΔη4}) Πδα ποὲ [4]|6η ἴο {Π θη 88 
ΔΠ ἸΠΠουϊδησο διηοηρβί [ἢ 6 σὨ]]ἀγθη οὗ [βγϑ9]. ΤΠ Πἰβίοτυ οἵ 
{}18 οοπαασϑὲ 15 σίνϑη ἴῃ “αάρ. χν]]. ψΠὰ στοαῦ Δι ρ] 46 (866 
1ῺΥ ἰγϑαίϊδο 'ῃ ἐἰμαοίδαοὐ᾽ 8 ἀπ Ο'ιστὶοκο᾿ 8 Ζοϊιδοῦγ. 1886. Η, ἱ. Ρ. 
7 8344.).---Ώ Ποῦ -ΜῊ “ απὦ ἰδ6 δογτάθν οὗ {δι6 οἠτἰάγοπ ΟἹ ]ϑαπ τοσπξ 

οιἑ ἤγοηι ἐπδηι;᾽" ἦ.6., Ῥαγοηά ἴδηι, οὐ Ὀθγοπα [6 ᾿ῃῃου δ η 66 
Δ]]ο 64 το {Π6η|. 24αϑὲιι8 ἢ 88 σοΥτθοίγΥ οσρίαϊπϑα 618 δοτηθν δὶ 
ὉΠιιδιι8] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ ἃ8 [Ὁ] ον 8: “( [Π6 Π.ϑηϊΐο8 οιηϊρσταίοα δοψοπά 
ἐλοπιδοῖυθ8, ἴ.6., Ὀογοηα {π6 1 Πουίδηοθ, ἴῃ τ ἰσἢ ΓΠΟΥ τνογα γσϑί 
Ὀἰδορά ὈΥ ἴΠπ6 ἀἰν!πο Ἰοῖ, 8)πὰ βθὲ οαδ ἰπ βθάσγοὶ οἵ οὔιοὺ ροββθδ8- 
810η8. ὡαγολὲ, οχ {Π6΄ οἶον παπᾶ, γθρδαγαὰβ ὩΣ 88 ἃ σοτηρᾶγα- 

{ἶνθ : “116 θουπάδσυ σοῦ ουδ . .. ἴοο 8ῃοτὲ ἃ ἀϊδίδποθ ἰο ὃ6 
80 ΗΠ οἰοηΐ ἴον {Π61.} Βαίζαδίϊλιι8 ρῖνεβ ἃ βΒιτα αν Ἔχ ραπαίίοπ : “1 
ψγοηΐ ουΐ ἔτοπι {Π6Π|, .6.,)ὄ ὕ1ὑ 88 ΟΥΑΜΠ ΔΥΔΥ ἔγοπιὶ {ἢ θιη οΥ ἰεΐϊ 
1Π61ὰ ἀοδεταΐα, τηϑδηϊηρ ὑπαὶ ᾿ξ ψγἃ8 ἴοο δ8ι24}} δηά ἼἿοῃῆποαά ἴο 
τοοθῖγα {ποῖῃ 4]}. ὙΤΠΟΥΘ 8 ΠῸ 8060}. τηϑϑηὶηρ 1η ἴΠ|6 ννογὰβ 
ὉΠ ΘπΊβοῖνοβ, δας ἰδ 18. ᾿Ἰηΐουσθα τοῦ 1ῃ6 σοπίοχί. 7 αὐδι ΟΥ 7λανι, 

δορογαΐηρ ἴο  ιϑοδζιιδ8 Δ ἃ «“όγοηιθ, ννα8 ν᾽ σα 5 ααδιῖο ἃ Ἰ αποδᾶάς 
11ΠΠΑσῖο δαμίθιι5 Τυσαιη. [Ὁ βίοοά Ὀγ {{|0 πιοϑέ νγοβίθυϊν οὗ Ε]ϊὸ 
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ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ἢ Φογάδη, [π8 ργϑβοηὶ 7οιϊ οἱ Καάν (εἴ. Ποδίπϑοη ἢϊ. 
851 864. ἂδπά 858), ἀπά 185 ἔγθαπθηον βροΐίθη οἵ 88 {πΠ6 πουίμογη 
βουπάδτγ οὗὁἨ Ρα]οϑίϊπο (οἷ υ. Παμπιον Ῥα]. Ρ. 124). 
ν. 49 ἀπά δ0. ΑΠογ {Π6 αἰδεγ ας οη οὗἩἨ {Π| ἰαπα ὉΥ οὶ νγᾶϑ 

οοπιρ]οίοθα, {Π6 18γ86}}108 σᾶνα 10 «οβίιυδ δὖ [ἢ σοπηηδηά οὔ {}6 
Τιογὰ τὸ οἰἵγ ψ]]οἢ ἢ6 τ ]ϑ6α ἴοτ, υἱΖ..) 7Ἰηικαί, ϑογαΐ ἴῃ τ 
τηουηΐα! 8 οἵ ρῃγαιη. ΤῊ]8 ννᾶ8 ρίνθη ἴο 1}1Πὶ ἃ8 ἃ ρογρθίαδὶ 
Ἰππουϊδηοθ. ΑἸ Γ ἢ ἢδά βη]βῃθα {Π6 εἰν, 6 ᾿ἰνϑά τη 11 1} [ἢ6 
{ἰπι6 οὗ ἢ}158 ἀθϑίῃ ; ἀπὰ αἵ ἰθηρὶἢ νγὰ8 Ὀιγθα ἐῃογ (οΠᾶρ. χχῖν. 

80.)---τ τ Ἔπτον αὐ {λι6 ἑογπιπιαπά οΥ {δι6 71,ογά. Υ͵ο ἀο ποῖ πὰ 

ΔΗΥ͂ ἀἰν᾽η6 ἱπ]υποίίοη ἴῃ {ΠπῸ Ῥαηίαίθας,,, ἴο {π6 οἴἶοι [πΠαἴ ΨΦοβῆυα 
Ὑ88 ἴ0 Τϑοοῖνο ἃ ρδυ ΟΌΪΑΓ ΒΑΓ ἴῃ ἴΠ6 ἰαπά οἵὗἨ Οδηδ8:, ἃ8 ἢ18 
ΟὟ ᾿ηου!δηςθ6. Απά {ΠΥ ΌΓΘ ΠΙΔΠΥ͂ ΘΧροδβίζουβ ΒΌΡΡΟΒΘ {Π|δὲ 
πο Ὁ-ὧν τοίουβ ἴο δὴ οσδοΐθ οὔ (ἀοά ἀο!νογθά ἐῃσουρὴ 1ἢ6 
Ηἰρῖ Ῥυίοβδι. Βιυιῖξ 48 (δ]θῦ παά γϑοοϊνοα 8 ἀβθῆπιία ρσόσηῖβα οὗ 
1}18 Κιπα, ΒΟ ἢ 18 ποῦ ἴοὸ 6 τηϑῖ ἢ ἴῃ ἃ [Π γα] Ὀγπὶ 1π [Π6 
Ῥεπίαίθυο (οἴ, οἰαρ. χὶν. 9), ν8 ΠΙΑΥ͂ ΡΓΟΡΘΟΓΙΥ ἀββατηθ {παῖ 
7] βιὰ γοσοϊνο ἃ 5: Π}}Γ ΡΓΟΙΏΪΒΘ.--- τ Ὁ ΤΟΩΣΙ 1ϊπιπαιλ- ϑοναὴ 

ν 48 Οἡ {ΠῸ τποιππίδϊηβ οἵ ὑρῃγαίΐτη, ἴο [86 ποτίι οὗ πιοὰπηΐ αααδ; 
Ὀαΐ ποῖῖποῦ {Π6 ροβιίοῃ οὗ [18 τηουηΐαϊη ποῦ (Πδὺ οὗ (Π6 ΘΙ 18 
Κπονη. Αοςοογάϊηρ ἴο [Π6 Οποπιαϑέ. (8.ν. ΤΊ ἀπ. ΠΑ ΙΠ ΒΑ ΓΔ) «Γ΄ ΟΒἢτι8᾽ 8 
στανθ νγ88 51}}} βῇοννῃ ἴπ {Ππ {1π|6 οἵ {΄μδεϑίμϑ ἴῃ ἃ ρ]δςθ ςα]] θα 
Τμδπηηδ ἴπ [6 ἰγῦ6 οὗ θΔη. ὡὕρονι (ἴῃ ΘρΙΔΡἢ. Ῥαι]86) 5808 
{Πα Ῥαιυα 4180 βᾶνν 1ὑ {Π6γ6. Βαΐ ΤΊ πηι ἢ - ὅθ γα} σαη ποῖ ρΟΒΒΙΟ]Υ͂ 
παν Ὀθθη ἴῃ ἴΠ6 ἰγῖ6 οὗ Πδπη, δπὰ Ζ  μδοδὲλι8 8668 οπ]ν ἰο ᾿αν6 
[Ὁ]]ονγθα δὴ πποργίαϊῃ ἰγακ ἰοη. ΕῸΣ {Π18 71λαπιπα, |κ [Π6 

ΤΖλϊίπιπα οὗὨ “οβορἦιιδ (46 06]]. νἀ. 1}. 8, δ), ἔτοπι ννἢ].}} (ἢ 6 ΠδΠῚ6 
οὔ {πὸ ΤΠαπγηϊῖς ΤΟρΆΓΟΠΥ τν88 ἀθυῖνθα, νγὰ8 πὸ οἴδιον [ἢδῃ {}|6 
ΤΙ ηδῇ οὗ 6 ἔσιθα οἵ θ.δῃ οι {Π6 ὈογάοΥ5 οὐ 1Π6 ἐγ106 οὗ 64}}, 

ΠΟ ἢ ννᾶ5 βἰταῦθα, ποῖ οἡ ἐπ πηουηΐαϊη8 οἵ ΕΡΏγαϊπι, Ὀὰΐ ἴῃ [Π6 
Ρἰαΐη οὗ 9 418}}, ἀπά πηυδβὲ ποὶ ἐμογοίοι Ὀ6 οοηίουπάοθα νίῃ ΤΊ- 
ΠΔΌ]ι- ϑογαῃ. [Ι͂ἢ [π6 ράγΆ}161] ρββϑϑᾶρσθ, παρ. 11. 9, ᾿πβίϑδά οἵ 
ΓΙ Ό ΓΛ νὸ Βπαὰ {Π|ὸ ἔοστῃ ὈὝΤΤ ΓΟῸῚ: {π|8 Π88 ΔΙΊ86Π, 

ἢοννονοῦ) πὸ ἀουδὺ ἴτοπ ἃ ἰγαηβροβίμοη οὗ {π6 ἰοὐίοσβ, δηἀ σδῃ 
Παγάϊν Ὀ6 Τοραγάθα, ἃ8 11 15 ὉῪ ἀυογπϊοξ (ἘΜ η]. 11. 1, Ὁ. 79), ἃ8 
[Π6 δηοίοπί Οαπδδη 5} παῖ (οἴ, Βενέῤλθαι, οα παρ΄ 11. 9.) 

Υ. δ1 Ἄοοηίδίπ8 {ἰ1|6 ἰουταυΐα ] ἢ σομο 468 [Π6 ΒθοίΊοη Γο]δῦ- 
ἱηρ ἴο {Π|: ἀϊϑιγ! υϊοη οὗὨ {116 ἰαπά, Δ ΠΑ χοΐουβ ποῖ ΟΠ]Υ ἴο ἢ} 5. 
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ΧΥ. δηἀ ΣΧ.) ἴο  ΒΙΟἢ (Π6 οἰαιβο “΄ αἱ ἢ] οἷ οίογο {86 Ιωοτὰ, 
δῇ [06 ἀοογ οὗ [116 [ΡΟΓΏ8616 οὗ [Π6 σοπργορσαίίοη," ρμοϊηΐβ (εἶ. 
οἰδρ. ΧνῊ]. 10), θαΐ αἷβο ἴο οὔᾶρβ. Χχίν.---Σν]}.) ΔΒ νν6 ὩΔΥ 866 
ἴτοια {πὸ ἰδοῦ {π΄ ἴΠ6 παπηθ8 οὗ 188 τηϑιι 6 18 οὗ [6 σοτητηϊῦθθ 
ἴον 1116 αἰν!βίοη ἀπά δ]]οίπιθηὶ οἵ [Π6 Ἰδηα ἃγὸ σίνθη Ἀ6σθ 88 ν6]]} 
88 ἴῃ οἢαρ. χὶν. 1. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΧ. 

ΒΕΙΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ ΟἸΤΙΕΒ ΟΕ ΒΕΕΌΘΕ ΟΒ ΕΈΕΕ ΟἸΤΙΕΒ. 

ΓΑΒ β00ῇ 88 ἴπο ὑγ1 068 Π84 τοσοῖνοα {Π 6] ΜΠ ΠΟΥ ΔΏ 66, 51Χ ΟἰΕ168 
τ 6 βοἰθοίθα, δοσογαϊηρ ἴο ἔπ σοπηπδηα οὗ Μοδαβ (Ν π. χχχν.), 
88 ἈΒΥΪΙΤΩΒ [ὉΓ ἴπο886 ΠΟ Πα πῃ] Π 60] 0 Π 8 }}} [αῖζθη ἄν [Π6 
18 οὗ ποίου. ΤΠοΘ ὑγοῦθ ΤὮΓΘΘ ΟἹ δδοῦ 5146 οὗ {Π6 ογάδη. 
Τ1ι 15 δυϊἀθηῦ {πὶ {18 τνὰ8 ἀοῃθ 1πηπη θα! δία] ν αἴτον {Π6 αἰδίσθα- 
ἴοη οὗ 86 Ἰαπά, ἔτοτῃ {Π8 ψογὰ "55 (Υ. 1), ὙΠ ]ο ἢ ΘΟΠΠΘοίΒ [Π6 

σΒαρίον σῖτα ἐ)6 Ἰογαροίηρ παυταῖῖνα ; δπά αἶβο ἔγοπι [Π6 παίαγο 
οὗ [η6 σ886, δβίησθ ἴπ6 βοϊθοίιοῃῃ οὗ [{ δϑυ]ατηϑ ννὰ8 8485 πιυσΐ ἃ 
ρατὶ οὔ {π6 ψόοσκ οὗ ἀϊν!βῖοη, 88 (ἢ6 Δρροϊπίτηθηὶ οὗ {π6 1μοντοαὶ 
οἴμ68 (ομᾶρ. Χχὶ.) ; 8Π4 Ἰδβι]γ, ἔγοπη [ἢ 6 σοπο] αβῖοῃ ἴο ΟΠ δρ. ΧΧΙ. 
(νυν. 48---45), νι οι ὈΪπ458 ᾿ορϑίθοῦ 88 ἃ οἰ οβθὶΥ σοπηθοίθα 860168 
1Πὴ6 ΠΟ]6 πασγαῖνο πὶ οἤδρ. ΧΙ. 1 ἴο οΠᾶρ. Χχὶ. 42. Δονίλοίαϊ 
νγ88 {πογοίοσα ααϊΐζ ψσοησ, θη ἢ6 ριοπουπορα (Ε1η]. 11], Ρ. 

851) {118 σμαρῖογ ἃ ἀθίδοῃεα ἔγαρτπθηΐῦ ὈῪ δποίποσ ἤδηά, β τη ρὶΥ 
Ὀοοδιβ6 δ σου]ά ποῖ 866 ἔπ6 Ἴοπηθοίΐοη δοίη ἰδ δηα {Π6 

οδΒαρίουβ ἡ βοἢ ργθοθάθ ἀπά [Ὁ] ον 1. 

νυ. 1-ἰ. Ιῃ τ}6 σοιηπηαπά οὗ (ἀοά, ἰμαῦ {Π|0 1π] ΠΟΙ0Π8, 

νοῦ Μοβοβ δὰ 6 τοϑρθοῖπρ {Π6 ἴγθο οἱεἶθ8, 8Π}ο] ἃ θ6 σαυγὶθα 

ουὔϊ, ἃΠα Αβν] 18 Δρροϊηϊθά, [86 πηοϑί ἱπιρογίαπί οὗἩ {[πΠ6 Μοβαὶς 

1ατνν8 (Νατι. χχχν. 9---28; Ποαΐ. χῖχ. 1--- 18) [ἢ γϑίδγθησθ ἴο 16 

β6]ϑοϊίοῃ οὗ {Ππ688 οἰ [165 18 ααοίοά.---. 2. ὈΣὉ ὙΣΣῚ ἀαίε, 1.6. οοη- 

δἰϊίωῖο υοδὲϑ (Οοτίσιι, Κοδοπηιῦ θ᾽, ἀνα Οὐ 678) ΤΡΊΑ ἫΝ 16 
4 Φ Δ ὁ 
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εἰτί68 οὗ τϑίαρβ ἃγ8 οἱ δ85 νυ ἢ] οἢ. ὑγοτθ [0 ΒΕΡνΘ Ὁ ὈΏΝΤ οὐοῦ 

85 ἃ τοῖιρο πὶ {πὸ ἀνθῆσον οὗ ὈΪοοά. (Υ͂. 8 Δπ4 Νυπι. Χχχχν. 
19). ὩΣ (ἔτοπι ὉΡΡ σοπίγαλογε, 2. οοἰζϊίσογο, ἱ.6. γϑοΐρονο ζωσὺ- 

ἐϊυιιι) ΔΠ αϑυζιηι, ἃ τοβασθ ; ΤΟΧΧ. φυγαδεῖον, φυγαδευτηριον, 
καταφυγή.---Ὗ. ὃ. γγω Στϑ τιον ἐμαὶ ἐδ 6 τιαπιϑίαψον πιαν "66 

ἐλίέλον, ποῦ ΘνΟΥΎ μαΐ ΟΠ 3 52: ΠΠ9Ὸ λέ τσλο δίαγε α 

ρόνϑοη ὃψ πιϊβίαξο, ἴπο Ἰσπόγδηςθ, ἱ.6. απί ηἰΘὨ ΟΠ}. Τη8 πη γκ8 
ὈΥ ψΠΙΠἢ ἰηὐθηξίοηαὶ ἀπα πηι ΠΟ Δ] δοῖβ οὗ ἸΌΓΘΥ ἡ Γ6 ἴο 
"6 αἰ ησα ϑῃθα ἔγοτη θα οὐ ον, 48 1δ1ἃ ἀονῃ ἴῃ [Π6 ᾿ὰτν (ΝΌΙΩ. 
χχχν. 15---2ά. Ὠευΐ. χῖχ. 4--- 0, 11----18), ἅτ {Πποὴ ἀθβοσι 66, 
ΤΊ6 ψν]Π] τηϑ 8. Υ6 0, ΟΥ ΤΩ Γ ἀΟΥῸΥ, νγ88 [0 Ὀ6 ἴοΥπ ουθῃ ΠῸΠῚ [Π6 
αἰτατ, ἀπὰ ρμαΐ ἴο ἀφαῖ (Εἶχ. χχὶὶ 14). [Ι͂ἢ [ἢ]18 τϑϑρϑθοῖ {Π6γ8 γγᾺ8 
8 6580 η[18] αΙΒΕ: Πούοη Ὀθύνγθθη [Π6 Δϑυ]ατι οἵ (Π6 18γ86]1168 ἀηὰ 
{{Ἰο86 οὗ {πὸ σθοκβ ἀπ οπηδηβ, αῃα ὄνϑη οὗ (86 πὴ! 4416 ἀρο8, 
ΜΓ ΉΘΓΘ οΥ πλη8}8. οἵ δνοῦγ Κίπὰ ἰοαπὰ ργτοϊβοιίοη.Ἶ--- 7 μὴ 

υἱπάθα βαπσιῖπῖδ, (6 ἀνϑηροὺῦ οὗ Ὀ]οοά, οἵ. Ο΄ὁϑοπῖμδ 1Π68. ἱ. 954, 

--ΟΦ. 4. ““Απὰ δα 58[|4}} βίαπα δϑίοτθ ἴπ6 ρσαΐβ οὗ [16 οἰἵγ, δπὰ 
8[14}} ἀθοϊασθ [18 οαυϑθ Ῥϑίογα [Π6 οἱ 4618 οἵ (δαΐ οἰΐγ, δηὰ ἔδιδον 
841} ἴα ἷπὶ ᾿ηἴο 6 ΟΕ απίο ἴπ6πὶ,) ἄς. ΤῊ]8 15 ποῖ ἴο ὃ6 
ὉΠάογβίοοα, ἃ8 Ὁ 185 ὈΥ “Μίὶολαρίῖδ, ἃ5. ᾿πυρὶ γίπσ ὑμαὺ ἢ6 νγ8 ἴο 
βίαπαἀ οὐΐδί46 1π6 ΟΥ̓ σαΐθ,), ἀπαὰ {ἤ6γῸ τοϊαΐθ ἢ]8 σαι ἰο [ἢ 
οἰάοθσβ, πὰ {πὶ ἢθ ννὰβ ποῖ ἴο θηΐου ἴΠ6 ΟἿ 11 {ΠῸ } Πδά ἀ6- 
οἰαγθα ἷπὶ ποῖ συ] εν οὗἁ ργθηιθαϊ αἰθα τηυγάθγ : Ὀαϊ "ΥΩ "Ὁ 

ἐλ σαίς οΥ ἴμ6 εἰΐγ, πηθᾶπβ {πΠ6 οσιι, ἴΠ6 ρα ]]ς ῥΪδοο οὕ ]υὰρ- 
τηθηΐ ἴῃ [86 οἵ (οἴ, Ῥπον Τὰ. ΥΥ. 11. 718), σσοσο [Π 6 6] 16 γΒ γγϑῦβ 
ἴο ᾿ιθᾶτ' Δ ΘΧϑηλλΠ6 ἢ]5 βία: θη ΐ.---- ὩΣ ΠΝ 4068 ποῖ ἀθποίθ 

ἸΏΘΓῸ Δατη58105, δα τϑοθρίίοῃ ἱπίο 16 Ρτοΐθοϊοῃ οὗ τ1Π6 οἷν, 
8Πἃ Ρογτη βϑίοη 9 γοβί 6 {Π|6γ6.-- -ν. ὅ δηὰ 6), 1Ρ ἢ ᾿Ὡδη- 

τ θη {Π6 Δβυ]απ}8 β66 ἢ ίπον (ὉΪ0]. Εὶ. Υ., ἴῃ 186 Ατίϊο]θ Ετοἰβίδιι), 
Αι. Ῥαιΐν (6 4] Επογο. ἀδν οἶδββ. ΑἸ ἐογ Βπ|8 Ὑν ἰ5βθηβοι δῖ 0]. 1. 8. ν. 
Αϑβυ].π), δηα εβρϑοῖδ}ν Α΄. θανη (" θεν ἄθα γβργαπρ 468 Α βυ]γθ 8 
υπὰ ἀθββθη 8.0} 10 Κ88]6 υπᾶὰ ΤΠ οθογτοϑίο ἴῃ Ευγορα,᾽" ἐπ {16 Ζοϊ βοῃγ. ΕΠ 
ἀθαίβο 68 Βθομί, ἤογαυβρ. νου ἤονεολεν ἃ. ῬΡιάα ' οἱ. 111. Ρ. 827 Βαᾳ.) 
-- ἢ οηεγο οοπίγαϑί, βαυ 8 ἤδηπ Ὁ. 33ὅ, πι {Π6 δβϑυ]ὰ οὗ {π0 Η6- 
Ὀγοννβ, τυ Εἰ ΟἿ. γα ΓΘ ποὺ ϑϑίδ}] 864 τ» ἢ (86 ἀδβῖρῃ οὗἉ βανΐπρ' [6 δοίπβ] 
οὐ πιΐηδὶ ἴτοπι (86 Ῥαπίϑῃτηθηὶ ἢ6 ἀρθοτνοά, δὰ ἔογ {86 Ῥγροβο οὗ 
δθογαϊηρ, ἴο ἐΒοδθ "8 ᾿ι8ὰ δοοί 46 πί8}}Υ ᾿πΗϊοῖοι δὴ ᾿π΄ατγγυ, (86 ὁρροτέα- 
ΠΥ οὗ οδίδιηἸηρ ἃ [8 νοτγάϊοῖ, [Βο86 οὗ Οτθοῖβ, Ποπηδηβ, δπὰ (ογ- 
ΤΏΒἢ8 βίδη ργοτ ΠΟ ΠΟΥ ἔογαγα, βίποθ ΓΠΘῪ ΘΔ Ὀ]6α ἐπ 6 οτἰταΐπαὶ, τ 8Ὸὸ 
88 ΔΙΠΘΏΔΌΪΟ ἴο ἴΠ6 ᾿Δνν8, 0 Θθ6ΆΡ6 19 Βθηΐθηοθ ἢθ 0 80}γ τηογ θα." 
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ΒΔ ΥΘΓ γὰ8 Δαπι θα 1πἴο [Π6 ἀβυίατα, Ὀδοδυ86 6 δι ΚΙΠ]οἀ ἢ 8 
ΠοῖσηθουΣ ἀπ πίαπεοπα! νυν, ποῖ ἢ Κηον]θάρα, ἀπά τοὶ ἔγοπὶ 
Ἰοὴρ Ἑομουβῃθά μαίγθα, ἢθ ννγὰ8 ποῖ ἴο ὑ6 ἀθ᾽!νογοὰ ἀρ ἴο τἢ6 
ΔΥΘΏΡΟΓ οἵ ὈϊΪοοά, νγ»ῆο τν88 ἴῃ ραγβα οὗ Ὠϊπι,) ΠΟΥ ννὰ8 [6 ἴο ἰθᾶνθ 
{Ππ6 οἰἰγ οἴ τοΐαρθ ἀπ}} {Π6 ἀθαῦ οἵ {πὸ ἐπθη νηρ ΗἸρὶι Ῥυιοϑί, 
ἴον, 1 μὸ ἀϊ4, {Π6 ἀνϑῆροῦ οὗ Ὀ]οοί τσ Κα}} Π1πὶ, νοῦν υ ̓ὶθ 
τηϑῦ νι τὰ, νυ ποαΐ Ὀοῖπρ σα! γ οἵ Ὀϊοοά (Νπι. χχχν. 26 
864ᾳ.) Αἰἶον [86 ἀφ οὗ 16 ΗἸρὮ Ῥυίθδὲ ἢθ τηἱρῇς τοΐαγῃ ἴο 
ἢ158 ἡϑῦϊνο οἱἵγ δῃὰ ἢ18 ποῦβ86, 8πα [Π6 ἀνϑηροῦ οὗ Ὀ]οοά ἀπγδὺ ποῖ 
Ρυγϑαθ πἰιὰ αγί μοῦ (Ν πη. χχχν. 28). ΤΠ ἔνο οἰδιι865, συ] ἢ 
βίδηἀ 5146 ὈΥ 8146 ψιποῦΐ ἃ σορααίίνα σοΠ) αποίίοη, “’ ἀπ0}} ἴη6 
βίδα Ὀοίογθ ἴπ6 οοηστορσαίίοη ἴοσ [πα στασης" (οἷ, Ναπι. χχχν. 
12), ἀπά “111 τπ6 ἀφδίῃ οὗ {πὸ ΗἸΡῚ Ῥυιοϑι," ἀο ποῖ πηοᾶη {Π6 

δᾶτη6 Τῃΐηρ,, ἃ8 1 βίαπάΐπρ Ὀοΐοτ [Π|ὸ σοησγαραίίοη [ον ᾿πάρηιοηΐ 
ἴοοῖκ ῥΪαςα αὐ {π6 ἀβαί οἵ [1ὸ ΗἸρσὶι Ῥυγιοβδῦ; Ὀὰΐϊ τηιβῦ ὑ6 ἰῃΐον- 
ῬΓοίθα Ὀγ [86 ποῖ Ἰυςοϊὰ αἰ γθοῦϊομΒβ ρίνοθη ἴῃ ΝΠ). χχχν. 24, 25. 
ΓῸ 18 ὉΠ 6Γὸ 8βα1 4 [μα [Π6 σου στοσαίίοη 18 ἴο Κα σο Ὀοίννθθη {Π|6 8]Α 
δΔηἀ [6 ἀνθηροῦ οὗ δ ]οο(ΐ δοοογάϊηρσ ἰο {ἰποῖγ ((Π6 Ὀθίοτθ- ποη- 
{ἰο0Π64) Ππαριηηθηΐβ, ἦ.6. 10 νγὰ8 ἴοὸ ἤθαν ἴΠ6 5ἰαϊθηγθβ οὐ Ὀοί]ὶ 
Ραγιΐϊθϑ, {Π6 βαυσ δῃηὰ [π6 ἀνθηρου οὔ δ]οοά, δηά ἰο ἀθοϊάδθ δοςογά- 
ἱηρῖν, Ἡ ΠΟΙ ΠΟΥ ὑΠ6 ἀθοα ννὰ8 δοοϊἀθηΐαὶ οὐ ῃγοιηθάϊ αἰθα, 1 Π6 
νν 88 δοαυϊ ρα οὗ ψ 1] αὶ] τηυγ θυ, ὁ’ [Π|6 σοηρστορϑίίοη νγὰ8. ἴοὸ ἀο- 
᾿νοῦ [Π6 8΄αγοῦ οαὐ οὗἨ [Ππ6 Ὠᾶπηα οὗ {Π6 τονϑηρου οὗ Ὀ]οοά, ἀπὰ 
ἴο Ὀτίπρ δῖπὶ ὈΔ0Κ ἴο {π6 οἱ οὗὨ γοΐπρα, ἴο νῃϊοἢ Π6 [δα Ηδ6α, 
[Παὶ Π6 προ ἀν 61} {Π6γ6 ὉπῈ1}} ἐθ6 ἀθδῦ οὗ {π6 ΗἸρσῇ Ῥυίοβι." 
Εγοι (18. 1 18 ΝΘΥῪ ον ἀθηΐ {Πᾶΐν. 4 τ ΘΓ Ϊν τοίουβ ἰο ἃ ρῥῖο- 
Υ] βίο] ἀθοϊβίοπ, Ψ [ἢ τοίδγθποθ ἴο {Π|Ὸ δσίθηβίοη οὐ π6 ρτοὸ- 

ἰοούίοη οὗ [Π6 οἾΥ, δπαὰ [πα΄ 88 800η ἃ8 {Π|6 ἀνθηροῦ οὗ Ὀ]οοα 
ΔρΡρΘαΓοα σὴ 18 σΟΠΊΡ] ΑἸ ἢ, ἃ ΠΊΟΓΘ σοϊῃμρίοῖθ ἰηνοϑο αι οη 
οὗ τὴ6 αἴὝαιν ἔο]]οννοα. ἘῸΓ {1118 ῬΌΓΡοΟΒΘ {π6 5ἴδυθ ννἃ8 
ἴκοπ ΟΥ̓ ἴΠ6 σοηρστγοραίοι ἰο ἴῃ6 μ͵αοθ, γῇοτα {{|ὸ ονεηΐ οο- 
συγΓοα, ἴῃ ΟΥΟΣ ἐπαὶ {ΠῸ ΘΧδι Πα ῖοπ πὴρηΐ Ὀ6 ΠΊΟΓΘ ΘΑΒΙΪΥ 
84 Βρ6ϑά"ν πιδάθ; δηά 11 νγὰβ ποῖ 81}} 1Ὁ δὰ θθθὴ ργονθᾶ {πὲ 
1Π6 ἀροὰ ννὰ8 δοοϊἀθηΐαὶ, ὑπαὸῷ 6 νγὰβ [κοα Ὀδοὶς ἰο {Π6 ΟΥ̓ 
οὗ τοΐιρο, ἤθσ ἢ ψγὰ8 ἴο γοπιαΐη {}}} (Π6 ἀθαίῃ οὗ ἐ᾿ιὸ ΗΊΡῇ 
Ῥεγίοδί, Υἥα Ἰιανθ ἴῃ {Π|5 Ἀυγδησοιηθηῦ ἃ τηδηϊοϑίαϊοη οὗ {}10 
Ρογίδοῦ σίροιγ οὗ αἴνιπθ 7ι|5{166 ἴῃ {Π6 τηοϑῦ Ὀθδαι δα] οοποογά 
ΙΓ ΠΟΤ ραβϑιοηδίθ ΠΟΥ. ΒῪ {πὸ ἀοβίγυοίοη οὐ 1", ὄνθη 
σγῇθη ποῖ τ], ᾿ναπηδη ὈΪ]οοά ᾿ιΔἃ ὕδθη 5]16ο 4, δηά ἐπα γοχυίγοα 
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ὀχρίαίοη. ΤΊ}}8 ὀχρί αἴΐοη αἰ τοῦ σοπ 818: ἴπ [86 ἀθαίς οὗ ΓΠ6 Β᾽Π ΠΟΥ 
ἴου 6 84 ποῖ βδἰπηθά νυ} ΡΌΓΡΟΒΟ ; Π6 μια {Πογϑίογο ἴὸ Ηθθ 
ἴο ὑπ ΟἸΤΥ οἵ γοία σα, ποῦ ΠΊΘΥΟΪΎ ἱπίο οχῖ]ο (88 Μπεολαοίΐβ ΘΧΡ] ΑΙ 8 
{Π6 θα! ἴῃ 116 Μοϑβ. ΕΒ. 11. 8181 844.) ν!. 8. 279),} αΙΠοῸ ἢ ἴς ννα5 
ΘΟΡΙΔΙΠΙΥ ἃ ῬυΠΙΒπιηθηῦ ἴο Ὀ6 ΟὈἰΪσοα ἴο αὐβοπῦ 1] π|56}6 ἴγο πὴ 
Ποῦβα δηα ποηλο, δη 6 βδονογοά ἔγοτη [218 [Δ Π}}}Υ, αὖ αἶ8δὸ ἀπ άο 
{π6 Ῥῥγούθοϊζίοη οἵ 1:0 πηοτου οὗ (σοά, ν]ιοῆ Ππαὰ οροηθὰ 1π {Π1|6 
οἰεἴ68 οἵ τοΐιρα ἃ ρίας οἵ ὄϑβοᾶρο ἴγτοπι ἴπ6 πυτδῃ ἁγάοαν οὗ {116 
ἈΥΘΏΡΟΥ οὗἨ Ὀ]οοά, ψθτα ἢ6 τηϊρηῦ τοτηδῖπθα σοποθαϊθα, ἀ}0}} ἢ 5 
βίη δα θθθῃ ὀχρίδίθα Ὀγ ἴπ6 ἀθδίι οὗ {πὸ Ἡ!σἢ Ῥυίοβί.--- ον 
ἀἸἴδγθηΐς δηβϑυγοῦβ πᾶν Ὀθοη ρίνοη ἴο {Π6 αιοϑβῦοη, Υ {16 
ΒΙΔΥΟΥ γγᾺ8 ὉΠᾺΘΥ γοϑίγαι εὖ 61}} {π6 ἀθαῖῃ οὔ εἶα Ηἰρῃ Ῥυίδβε ; (οἔ, 
Ἠαβίιι8 οὐχ [18 νου 80, 7ϑίπο οχϑγοὶῖ. Ρ. 228 8564ᾳ., δῃὰ 7ιμιαὶὶ 714 
ἩδΠσίῃ. Ρ. 875 864.)--- Το νᾶγίουβ σοπ]θοΐατοβ οὗ [86 ΕΑΌ1Π8 
ΔΘ ΠΔ0Π115810]6, ᾿ποϊαΐπρ νη (δαὶ οὗ “ίηααϊπιοπίε8 (Μοτα 
Νά νοοῖ. 1). ο. 40.)23 Τῇθ ορίπίοη οὗἉὨ {Π6 Ἰαἰίοσ, σι Βάλν» 
(ϑυπιῦο!. ᾿Ϊ. ρ. 52) ἱπ 116 τλδῖπ ἢδ8 δἀορίοα, νγὰ8 {πᾶὶ “΄ {Π6 
ἀθδί οὗ 1π6 ΗἸσὶι Ρυίοβε, {Π6 πρδά οὗἉ [π6 Ἐμθοογδοῦ ἃπα σϑρτθ- 
βοηΐζαίνο οὐ {πὸ ψμοΐθ ρθΟρΪθ, ττᾶ8 τοραταθα 88 οἵ βο ἢ ἱπΊροῦ- 
ἴδπορ, {πᾶῦ ΘΥ̓ΘΓΎ ΟἾΠΟΡ ἀθϑίῃ νγᾶβ8 ἑογροίζεῃ 'π ΘΟΠΒΘαΌΘΠςΘ, δπὰ 

85 ΠῸ ἰοηροῦ ἴο ὃὉ6 ἀνθηρσοά." ΒἘΒαΐ {Ππεῖρ 18 πὸ σοπηθοίίομ 
Βοϑίννθθηῃ 1818 Ὄχρδηδίίζοῃ απ [6 βίσῃιβοδηδ οἴδαδα ἰπ Ναμι. 
χχχν. 25, ἐῃοῸ ννὰβ δηποϊηϊθα ν ἢ 186 ΠοΙΥ ο1}. ΤὍΤΠ118 οἶδαβθ 
Ἔν] ἀθηεν ρῥσζόνθϑ, ἃ8 Ἴαβίμδ ᾿Ἰὰ8 8ἰϊοννη, {παὺ {Π ΘΓ τνἃ8 ἃ οἷοβθ 
σοηποοίίοη Ὀαίννθοη {Π6 στοίαση οὗ [Π|ὸ βίδυου. απ ἴδ ἀοαΐῃ οὗ 
[η6 ΗΙρΡῺ Ῥυθϑί. ΤΠη6 ἀποϊπιίησ στ ΠΟΙΥ ΟἿ] τγ885. ἃ βυτηθοὶ 
οὗ {Ππ|ὸ σοπηπηαπίσδίϊοπ οὗ εἰ6ὸ ΗΟΪγ ΟἽ Ποβὲ, Ὀν ψ  ]ο} {π6 Ηἰρῆ 
Ῥγϊθϑὺ νυὰ8 θη ρονογοα ἴο δοῖ 8ἃ8 πηϑαϊαΐοῦ ἀπὰ στοργοβοηίδίνα οὗ 

1 ΤῊ]8 Βι41||οἷν νῖονν οὗ (π6 γι ῃο]6 ΔΠΔ1Γ, τυ] οἢ ΤΟ ρτ βθ 18 {86 ἀνθηρ- 
ἱηρ οὗ Ὀ]οοᾶ 48 ποίμϊπρ θαΐ 8 τϑῖϊς οὗ {π6 ὑδγθδγοιβ βίδίθ οὗ πίαγο, 
δηα (μ6 Μοβαῖς ᾿ανγβ 88 πανὶηρ ΠΟ ΒΙΡΊΘΥ Ῥυγροθο [Πδη ο ρἶδοθ βοῖῃθ 
τοβίχαϊ πε ἀροη {Π6 [4186 “ ροϊηΐῦ οὗ Βοπουῦ, ᾿᾿ ἢα8 Ὀ66η νγο]Ϊ οοτητηθηίοα 
ὍΡΟη ὉΥ ΑΔ. Βαμπισαγίεη ἴῃ ᾿ἰ8 (Π 60]. σοτηπιοηίαν, 8, Α. ΤΙ 11. Ρ. 411 
566. 
ἐε ΤῊΘ νοτγάβ οὔ Μηααϊπιοπίος ἀτὸ "' Ἀδαϊα8 δαίΐοπὶ 6]8 (οὗὨἨὨ (πΠ6 τηῦγ- 
ἀογογ) ἀδροπάθθαϊ αὶ πποτίθ Βουλϊη18 ἴπ ἰοΐο [Αγϑθὶθ ὑγαθβίαπ  Ἰββίτηὶ οἱ 
σατ 8811 (Θαπηγαὶ β'δοογάοι 8 πο! Ρ6), ααοα μοΟ αυοαὰθ τηϑάϊο ῥ᾽ αολγοίαν 
ΔΗ Β. 6708, οὐ]ὰ5 οορηδίι4 δαΐ σΟηβαηρυϊΏΘ8 ΟΟσΟοΐδιι8 οταί. Ε8ι 
Θηἶπὶ παίαγα οὐηπῖθ5 Ὠοιηϊπιθι18 1π Δ οἰ 6. οοπαυ {18 ᾿πδιίαπη, αὖ 
οοηβοϊδίϊοποια ἱμνοηΐαπί, ἀυᾶπα0 411 5ἰπ}}]6 ααϊὰ νο τηϑ}118. σοπ  ρ18586 
ν᾽άοης. Νυ]α δαΐύοπι (ΓΙ ΒΕΟΥ ΠΊΟΥΒ ΠΟΌΪΒ. ΘυΘΏΪΓο ροίθϑι, ἢ ΠΊ ΤΏΟΓΒ 
ΠΔΟΘΡσΉ18 τηρση].᾽ 
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{Π6 Ρθορὶβ 'π ἔπ ργϑβθποθ οὐ (ἀοά, απά ἴπ φοπβθαῦθποο οὗὨ τ ῃϊοῖ 
6 δἷοῃθ γᾶ8 0 ]6 ἴο ΟΥ̓ 116 Δπηυ 8] ὀχρίδοπ ἴον [6 τΠοΐθ 
ῬΘΟΡΙΘ οπ {|| στοαὶ ἀν οὗἩἨ αδἰοπθιηθηῖ. ἀπά 48 ἢΐ5 119 δπά 
ἀρθάβ {8 δοαυγοὰ ἃ τοργθβϑθηΐαϊὶνα οἰτδοῖοῦ {ΠΡΟ Ρἢ 1} 18 
δηοἰηρ ἢ 6 ΗοΪγ ΑἸ]ιοβί, 80 α͵8ο,) οῃ δοοοὰαηΐ οὗἁὨ [}}}8 σοη1- 
τη αηϊοαίίοη ἴο δῖα οὔ πο Ηοἷγ (ποβῖ, [18 ἀθαίῃ τσηΐ Ὀ6 τοσαγά θα 
88 8. ἀδδίἢῃ ἔον 1Π6 5158 οὗ [π6 ρϑορὶθ, ὈΥ͂ νι ῖσἢ {Π6 ἀπ᾽ πί θη οη δ] 
ΤῊΔΉΒΙΑΥΟΥ τοοοὶνοα {πΠ6 ῬΘηθΗϊδ οὗ [Π6 ργορη ἢ ΤῸΤ ἢ18 8|Π 
Ὀοίογο αοά, δηα δοῖηρ οἰθαηβθα ἴγοπι {Ππ|40 81π, ταὶρἢῦ τί γη ἴο 
1118. παῖϊνο οἱἵγ, νη ποσΐὺ ΓΓΕ ΠΟΥ ΘΧΡΟΒΌΓΟ ἴο {Π|ὸ Του ηρθ οὗ {Π1 
ἈΥΘΠΡΘΥ οὗ Ὀ]οοά. ΤΠὰβ {1Π|6 ἀοδίῃ οὗἁἨ {π6 φαγίἷγ ΗἸρῖ Ῥυαβὶ 
Ὀδοδπηθ ἃ ἴγρ6 οὗ [αὶ οὗ {Π6 ἤθανθηΥ οπο, 0 Γπγουρὶ {Π6 
δἴοσγηδὶ ([0]γ}) βρὶ γι οἴπδγαα Ὠϊπι86}} συ Πποὰΐ βροῖ, [Πᾶὺ νν τσὶ 
μ6 γτϑάθοιηθα ἔγομλ ΟἿΓ ἰγϑηβρι β8: 8, ΔΠα τοσοῖα [ἢ 6 ῬΓΟΙΏΪΒ6 
οὗ οἴοσῃδὶ ἱπῃουϊίδποθ, Η 60. ἰχ. 14, 15: “υϑὲ 85 {π6 δ]οοά οἵ 

ιἱ Ασοογάϊηρ ἴο ΖΤΑεοά. Παοσΐβραη (ποῖδα ρ[}1}1οἱ. 860]. Δ Ναπι. χχχν. 
25) ἴμ6 «(6ὁνγ8 ἴῃ {86 Ταϊιπυὰ ἱπέοσγεα ἔγοιῃ {818 ρΆ888 9 : ̓ηουἴθια 
ΒΌΓΊΤηΪ ΘδοογοὐΒ ΘΧρί8886 ᾿οταϊ οἰ ἀϊ πὶ ΡῸΓ ἱπιργαἀοηίδσῃ δαιϊηΐβϑυτη, 

2 ΤῊΘ βαυ]θϑὺ Υ 6 ΓΒ ρογοοῖνρα {}Π|δὺὴ {18 ΤΥΡ᾽64] ΓΟ ΓΘ ΠΟΘ τγδ8 (86 
ΤΟΔ] ἰουπάδίϊοι οὗἨ {π6 ᾿πϑυϊαϊοπ, Τ7ὐεοάονεἰ (ᾳαδοϑι. ὅ0 ἱπ Ναπι.) 
ΤΊΔΪκ68 {818 ΤΟΡΙΥ ἴο {πΠ6 αυθδίϊοη, σιν 0Π6 ΒΑ Σ τν88 ποῖ δ] ον ἰὸ 
τοίαγη [111 αἴϊζογ (π6 ἀθαῖῃ οὗ πὸ Ηϊὶρὰ Ῥγὶοϑδί : ὅτι τοῦ κατὰ τὴν τάξιν 
τοῦ Μελχισεδὲκ ἀρχιερέως ὁ θάνατος λύσις τῆς τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτίας 
ἐγένετο" δυτὸς ἕις τὸν παράδεισον ἐπανήγαγε τὸν ἐκεῖθεν ἐξορισθέντα. Απιδγο- 
δίμ8. (ἴῃ «ζ1εἰπς Ὁ. 284) ρἶνεβ 8 β΄ πλ}}8 Ὁ Ἔχρ δηδίίοη. 27αϑβἴι5 4180, δή Υ 
ΥᾺΠΏΪΏΡ ΟΥ̓ΘΥ 1Π6 αἀἰβεγοπὶ ορίπίοηθ, δοκηον]θάρεβ ὑμαὺ “’ ἐγ ϊΥ (86 
ἀναγωγή 18 Ὀοίῃ (6 ποδὶ οογίϑδιηῃ δηὰ {Ππ6 πηοϑὲ ἀρργοργίδίθ."" ἕο 4͵80 
ϑεγαγῖιδ, Βοηγεν (οα Νυπι. χχχν 25), ζιιπάϊιβ (αὐ βαρτϑ. ρ. 876), 
δηα οἴμογβ, γγ60 81} ῥΡτομούποθ [86 "’ ΤΥΡΙ60 81] γϑᾶβοῃ,᾽" 88 Ζμπαὶμ8 6818 
10, 1[Π6 τηοϑὲ β8ιἸϑδοίοσυ. Αὐ [)|8 βαπι {{π|6 {Π6Υ οὐτθα ἴῃ βοιϊηρ {818 
ἀοννη 88 Ῥυγο ΔΙΙΘΡΌΓΥ ΟΥ ταῦ ϑύϊοἴ5π), Δπἃ δηαθανουγίηρ ἰο Ππά ουΐ, 88 
ΤΑοοάοτ οἰ Ἦδ8 ἄοπθ, βοιὴθ 116 γα] τηθδηΐηρ Ὀαβίάθβ. Τ]. Μαιπισαγίδη 
γγ48 (Π6 ἢχροί ἴο Θηίον ἰηΐο {ἢ 18 σίονν οὗ τηϑαϊαίίοη,. ““ΤῊΘ ΗἸΡῚ ΡῬυιθβί,᾽" 
ΒΆΥΒ 6 (1. Ὁ. 418), "18 ἀθβογ! Ὀ64 88 {8:6 πᾶ ψγῆο 84 Ὀδθη δηοϊηϊοᾶ 
νὴ (016 ΠοΙγν οἷ], τ ΒΟ ρανο ἰο 8 ἀθαΐἢ ἃ ρθοῦ ΔΓ Β᾽ ΡὨἸἤοΆηοΘ. ΕὟὉΓΣ 
}υϑὲ 88 [Π6 ΒΟΙΥ οἱ, 88 116 παὺγ αυϊοκοπίηρ ΡΟ ῈΓ οὗὨ (86 βρὶ γι, ρᾶββθα 
ἤτοτῃ νἱβοαΐ ἰηΐο ὑπ6 Ὀοὰγν οὗὁἨ ἀθαίῃ, 80 {π6 ὈΟὰγν ἴῃ ὑγδηβέοσιηθα ἱπίο 
1Π6 11 οὗ {86 βρὶ γι, δῃὰ Ἂἀο] νουθα ἔγοτῃ (6 βρόντον οὗ ἀθδαίῃ. [{{Π θη 
(Π6 δηποϊπίθα ρῥγίθϑὶ ἀϊ168, ποῦν 0 8 δπάϊηρ᾽; {118 ΠΙΔΥ Ὀ6 Τοραγαθα 88 ἃ 
γΟΪυίΑΓῪ ἀθδίῃ, ἰο τ ΒΟΝ δ6 δι θη} 18 ποΐ 88 (Π6 ἀεδὲ οὗ παίατα, Ρπὶ 
ἔγοπι 1Π6 ῬΟνΟΓ οὗ ὶ8 Βρὶ τ ἀπά ψ1}}. βυοῇ ἃ ἀθδίῃ οὗ (80 Ηἰρῇ 
Ῥγιοϑύ, στο ὈΥ νἱγίαθ οὗὁἨ 818 οβῖδθ θπιγδοθα {16 τυοΐθ παίϊοη, ταῦδβὲ 
{πογϑΐοσο οἴθοϊς ἃ ππίνθγβϑὶ τἀ θη ΡΠ ΟΠ ἔγοτῃ {6 Ὀδῃ οὗ ἀδδίῃ ; δπά Ὁγ 
{818 ρΌΠΟΓΑΙ τοασπηρίοη, ονθη ἰ.6 Τυγάογοσ, μ᾽ δοοᾶ 88 ἢθ τῦδβ Ὁποῦ 
[Π6 δὴ οὗ παίαγθ, τῦα8 ΟὗὨἨ πθοϑβϑιιν τοϑίογθα ἰο ρογίϑοί ἔγοϑαουλ." 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧ. 7.----9. 449 

ΟἸιγίδὲ στοῦρηϊ οαΐ οἴθγηαὶ τοἀθιηρίίομ, ομἹΥ θθοδαβθ διὰ πνεύ- 
ματος αἰωνιόυ πα οἴογοα Πἰ 861 ἴο (αοα ἄμωμος, 80 ἴϊ6 ἀσα1)}} οὗ 
{πὸ ΗἸρῖ Ῥυγίθδὲ οὗ ἴη6 ΟἹά Ταβίαιηθηΐς βοουγοα (Π6 σοπιρίεΐθ 
ἀο]νούδησθ οὗὨ [Π}0 τραπβίαυον ἔγοπι 8 8, ΟὨΪΥ Ὀθοδυβο 6 δά 
Ὀδθῃ δηοϊηϊθα νι ἐπ 6 ΠΟΙΥ οἱ], [6 βγῃιθο! οὗ {1 ΗΟἷγ ΟΠοϑῖ. 
Οαἰνίη πλᾶκοθ 86 [Ὁ]Ποννηρσ οοΥγθοῦ τ λυ ἶ8. ΡΟΠ {10 σγογὰ 8 
“ὁ φῃγουρὶ [Π6 Θἴογηδὶ ϑρί γι (Η6Ὁ. ἰχ.) : “ὁ 9 ΠΟΥ οἰ ΘΑΥΪΥ 8ἤοννβ 
ἤθη ο6 ἴπ6 γαϊαο οὗ (ἰἸ6 ἀθαίῃ οὐ ΟἾ γῖϑὲ νγὰ8 ἀογῖνθαά : ποὺ ΠῸΠΙ 
{π6 οαὔνναγα δοί, ἔουβοοίῃ, δὰΐ Ὀγ νἱγίαθ οὗ {π6 ϑρίγῦ. ΟἸ γίβὶ 
βυογοα 88 ἃ τη, Ὀὰΐ 1Π6 βανίησ βοῦν οὗ [Πᾶ΄ὺ ἀθαῖ ἴῸΓ αὶ 
ΔΥ868 ἴσο ἴΠ6 οὔόοαον οΥ ἐδ. δρίγι.᾽" 

Υν. 1-Ὁ9.. Α4πά ἐλὲν ϑαποίυ!εα (γηρ»}).- ΥΤΩΣῚ 4068. ποῖ 

ΠΊΘΆΠ ΠΊΘΓΟΙΥ ἴο 86ὲ ἀαραγί, Ὀαΐ ἰο 56( ἃ Τπίπρ' ἀρατὶ ἔζοπὶ 186 τοϑὶ 
ἴῸΓ βοὴ βδογθά ριγροβθ. 78ο οἰ168 οὗ τοΐαρθ σγογ6 “' Ἰπἰθηαθα 
ἴο ῥγθβοσνα {Π6 Ρθορὶθ δπά {πὸ ἰδπά οὗὨ «“6ῃονυδὴ ἔγθ ἴγοτῃ Ὀ]οοά- 
ΘῸ]01Π6858 ; 8Δηἃ βίοοα ἴπ6γ6 88 πιθιη 1858 οὗἩ [Π6 ἰονα οἵ 6 ονδῇ 
ἴο ἢΪ8 σῃοβθη ρϑορίθ᾽ (απο, {]πίοτβ, ἃ ἃ. Ῥϑηῦ. 11. Ρ. 816). 
Ηθηςθ {ΠΟΥ͂ 66 ποῖ δὲ ΠΙΘΥΓΥ ἴο 8β6]θοῦ ΔΠΥ͂ οἰ[168 {ΠΟΥ ρῥ]Θα86α, 
θαῦ οηἷν 1μονιςαὶ οἰζἰ68 (ΝΩ. χχχν. 6), νν ῃ!οἢ ννογθ [η6 ροϑ- 
86 58:08 οἵ {16 [ωμοτὰ 1 ἃ ΠΟΘ δϑρθϑοῖΐαὶ 86η56 [ἢδη 116 γαϑί οὔ {Π16 
Ϊαπά, ἘΒγ {Π18 1 ννα8, αὖ [Π6 βδπ|6 Εἶπλθ, πι8 46 'ποῦ0 Δρραγϑθηΐ 
{παὶ [Π6 τη 5] ΑΥ̓ ΘΙ", γΠ0 γγα8 δα ταὶ 6ἀ 1ηἴ0 {Π|686 Οἱ 1108, νγὰ8 ἔδίζθῃ 
ὉΠάδγ {1 ᾿πηπηοάϊαΐο ῥχοϊθοίίοη οἵ [Π6 προσὸν οὗ αοά. Αμπά ἴῃ 
ΓΟ ὕπᾶὸ {πον ταϊρσηῦ ΔΉΒνΓΟΥ [6] ργΡοΟΒΘ σοι] ϑίθὶυ, 1 ννὰ8 
ΠΙΘΟΘΒΒΑΓῪ {Πδῦ [ΠΟῪ 8Π 0] Ρ6 80 ἀϊβίγι δαϊθα νοῦ {16 ὙΠ0]6 1αλὶ, 
{πὲ ΔΠῪ οὴθ ἴγοῖῃ νυ Πδίθυοῦ αἰἸβίγ]οῦ, τ ὩῸ νν88 βθθκίηρ γοϊαρο, 
νοῦ Βηὰ οπ6 οὗ {μοι δὲ ἃ αἰβίδποθ ποῖ ἴοο τοιηοΐθ ἴοσ ῃΐπὶ ἴο 
ΤΌ δοἢ Ὁ αυ!οκὶγ, Μοβθβ μδὰ {μογθίογα θη]οϊπηθα, ἐμαὶ [ὮΤΘ66 5Που]α 
6 Ἵοβοβθῃ οῃ ϑδοὴ βί46 οὗ [π6 ογάδῃ, Ὀθοδυβθ {μ6 οχίϑηΐ οὔ ἐπθ 
Ια οη ἴΠ6 οὔθ 5146 νγαϑ ποῦ το 81|8}} 6 {Ππ8ηῃ ὑπαὶ οἡ [16 
ΟἾΠ6Γ.---Ἴὴ {16 ΠΟ ΠΕΓΥ ΟΠ 1818 8146, Αφὠφδὴ πη (ὐαἰτίθ6 (1.6. ἴῃ τΠ6 
ΠοΥΠογ ραγχὶ οὗ 16 Ῥγουποα Βα ΒΘ ΘΠ ο64|164 (ἀ411166 (866 
ΤΩΥ͂ ΘΟΠ ΘΠ ΔΓ ΟἹ ΚΊΠρΒ Ρ. 139) ἴῃ {πΠ6 τιοὰηῃζαϊη8 οὗ ΝΑρΒ 8}1), 
νν88 ΟἰἸοβθῃ ἴῃ ἴΠ6 ποιῇ (οἷ, οΠδρ. χἰϊ. 22); δίολδηι οα [Π6 τηοὰῃ- 
ἰΔ1π8 οὗ ΕἸΡῆγδιαι ἴῃ [Π6 σοηΐγο οὗ [Π6 Ἰαπὰ (ςεἔ, οἴδρ. χν!!. 7) ; 
ΔΠα ἴῃ {Π|| δουῃ, Πούτγοη οὰ ἴΠ6 πιοὰηίδ]η8 οὗ αὐδῇ (οἴ, ΟΠ Δρ. χΧ. 
ὃ Δηά χὶν. 15.)---Τ. 8. ΤΘ {πγθα οἰτ᾽65 ου ὑπ6 ΟἾ]ΟΥ 5146 δα Ὀθθῃ 
βοϊθοιθα ὑγ Μοβεβ (θδϑαΐ. ἵν. 41--48,,), Τῆι δοσοιιηΐ οὗ {μοὶν 
56 θοῦοη, πονίονοῦ, 18 γαροαῖθα Ἰιοσ6, ᾿δὲ 8 {πα οὗ [Π6 σομαιιαδβῖ 'π 
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450 ΟἸΤΙΕΒ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΡΕΙΕΒΤΕ ΑΝῸ ΤΙΕΥΙΤΕΒ. 

οδδρΡ. ΧΙ. 1 344. δῃὰ παι οὗ {π6 ἀϊν!δίοη οὗ {π6 απ Ὀογοπά (ἢ ς 
ογάδπ ἴῃ οἰδρ. ΧΙ. 8 58αᾳᾷβ. Βέτον (Βοσόρ 1, ΧΧ. ) γγ88 ἴῃ {ἢ6 
Ρἰαίη οὗἩ {86 ὑτδ6 οὗ Εδαθοη (3 «΄ οἰαρ. ΧΙ. 9), 'ἴπ [Π6 

ΒΆΠ6 ἰαἰ αἀ8 Ἂ9 «ἱοτίομο, ἀπά 18 ΡΓΟΌΔΌΙΥ "ΘΠ ΓΟΠ6α ἀσαϊη 1Π 
1. Μδοιο. ν. 20.--- δ απιοίδ ἴθ (1684 18 “411ὁἀ Βιαπγαιἢῃ- ΜΊΖροῖ ἴῃ 
οἴαρ. χἰῖῖ. 20.---γϑη Ο΄αἴοτι, 45 ᾽ξ ἴ5 οα]16ἅ Βοῖἢ μθγθ ἀπά ἰπ οἢδρ. 

χχὶ, 21, 8 πυτὶ θη: ἔν ΟΘοἴαπ ἴῃ ΒοΣΝ ρΙαο68 ἱπ {μ6 οὶ, 88 ἴῃ 

Ῥεαϊ. ἵν. 18; 1 ΟἿν. νὶ. 56. Ασοογάϊηρ ἰο ἰμδοδίι8 Γαυλών οΥ 
Γολάν νγ88 ἴῃ ἢ]5 {Ππ|6ὸ κώμη μεγίστη ἐν τῇ Βαταναΐᾳ, 5ιϊυαϊοὰ 

οἢ [6 Θαϑίθσῃ 8146 οὗ [16 (ἀδ] ]θαπ 8δθᾶά. υοδορῆϊιδ 8805 τδαΐ 1ἰ 
γγᾺ8 ἴγοπὶ ἰδ ὑπαὶ [Π6 ΒΓΓοῦυπαάϊπρ ΘΟΟΠΙΓΥ τοοοῖνοα [Π6 πᾶτηθ 
οὗ Γαυλανῖτις, “οίαπ (εἴ. Οἰδδοηΐι8 [868 1. 288).---Ἶ. 9. ἌΡ 

ΤΊΣ ΩΣ τἰγδόδ οοτιϑίϊξιιίαθ,---τιοῖ ὠγῦθ8 σοπργοραίίοτιὶδ ἃ8 Κἰπιολιὶ 

τ Πάοσβ 1, ΠΟΙ γδό8 αδυϊὶ, ἴῃ6 το πἀοσῖπρ οὗ Οὐβοπΐιβ. ἘῸΓ 
δ πουρη {πΠ6 ϑυγίασ, σπιτῃ τϑίθγσθησα ἴο {μοῦ ἀθβὶση, [88 οοΥ- 
ΓΘΟΙΥ ΠΆΤΕΡ δἴβεθα 1πΠ6 ψογάβ, “ οἰ[168 οὗ ροΐαρσθ ΟΥ Δϑυ απ, γοῖ 
“ΑΒ ] απ" σδηποί ὃὉ6 ρίνθῃ ἃ8 [Π6 τηθδηΐπρ' οὗ ΤῊ Ὁ 9η ἴδὸ 

δισοηρσίῃ οὗἩ {π6 ὥὀὐγσῖδο Ἰζο; ἴου Ἶ,50 ΠΟΙΓΠΟΓ 5:σῈ1ῆ 68 ρογέιιδ 
ΟΡ αδυίμηι. (ΥἹά. εογηδίθίτι Ἰθχ. βυγ. οἰ γοβίοπι, Καἱγδολίασιαθ, ῥ. 
138).---ΕἼΥ [6 τοδί 866 ἡ ῦ868 8 δπά 6. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΧΙ. 

ΑΡΡΟΙΝΥΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗῈ ΟἸΤΙΕΒ ΕῸΒ ΤΗΕ ΡΕΙΕΒΤΒ ΑΝῸ ΣΕΥ ΤΕΒ. 

γν. 1--8. Τα μοαάβ οὔ 16 [π|}}168 οὗ ἔπ6 1,αν 68. σοῖο ἴο 
ΘΌΠΟὮ ἴο [ἢ σοτηταἴθο ἴον ἀἰν ἀϊηρ 1Π6 απ, ἀπά τοχιδϑὶ {Πθ τὰ 
ἴο δρροϊηξ {ῃμθπὶ οἰ 168, ἃ8 Μόοβϑβ ργοτηϊβοά ἔμθιη, ἔοσ ἃ ἀν] πρ 
ΡὈΐαςθ, ἰοροίμον ἢ [Π6 βυθαγθ5 Πογθοῦ ον {ποῖγ σαι]6 (ΝΌτι. 
ΧΧΧΥ. 2 864.) ; 8πά {Π|᾿|88 ἅγ6 δϑϑίρῃπϑα ἴο ἐπϑιῃ ὃγ ἰοἱ.--- ΕὙοηι {ἢ 6 
ἴαοῦ {π4| [16 Προδάβ οὐ {πΠ6 1,ον]ῖθβ τοπηϊηὰ π τηθι θα γβ οὗ ἐμ 
σΟΙαΠ β5:0η οὗ {π6 οοτηπιδηά οὗ (οά, σψ Ποῖ γὰ8 ρίνοη {Πγουρῇ 
Μόοϑβοβ, Οαἰυΐπι ἰπἴθγβ {Π|ὲ (8 1,ον]ῖθ8 84 θθθη ογροΐίθῃ ἀμ] 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΧΙ. 1---ὥ, 45] 

ἔΠΘΥ οατὴθ ἴο ὑγρὰ ἐποῖν οἰαίη8Βι. ΤῊ8 4068 ποί ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΠΠΘΘἢ8 
[ο]]ονν ; 41} ἐπδὲ 15 ᾿πρ]16ἀ πη {Π6 ψοτά8 “ ΤῊΘ ἢθ845 οὔ {{|6 [Δ 1}}}168 
οὔ {Π6 1μον1068 σατο ἰο ΕἼ]ΘΑΖΓ. . . . ἃπὰ β8ρᾶῖκθ ὑπΐο ἔθ ΠῚ, 
ἄς. 185 “ {Πδἴ, ἤδη [10 ᾿ΓΟΡΘΙ Οσςδβιοὴ) Υτῖνϑα, [ΠΟΥ σάπια ἴο 
{Π6 ἀϊδιγιθυΐοτβ οὗἨ π6 ἰαηὰ ἴῃ ἐπ παῆηθ οὗἉ {ῃΠϑὶγ ἔπι} } 168, {παὶ 
{Π6Υ τρὶς τθοθῖνο ὉΥ ἰοΐ {Π6 οἰ0168 ἰῃτα πάρα ἴοὼσ ἴμθπ. ὙΤΠΘΟΥ 
ΒΙΤΩΡΙΥ ΓΘἤΘΑΥΒΘ {Π6 σΟΙ 8 Π48 οὗἉὨ (ἀοά, νν 5 βία παρ’ {Π6ΓΘ : ἃ8 
1 ἴο 58υ, ἴῃαῦῷ ἴ{Πθὺ Πδὰ σοπηθ ἃ8 ἃ ἀδρυίαϊίοπ ἴτοπὶ {Π6 τοϑὲ οἵ 
(Π6 1μον]ΐο8, ἴο γθοοῖνο ΟΥ̓ ἰοὺ ἔμοβο ἔογίγ-ϑισῃς οἰθθ8, ἢ {Ποῖν 
Ρϑϑίατα ἰαπά, ψ ἢ] ἢ Ἰγοσθ δρροϊηϊθα ἴον {ἰιᾶὲ {ε106.᾽ (αεδὶιι8.) 
ΝΟΥ 8 {ποῦ Δ ΠΥ ἑοπηάαίίοη ἴον ἴΠ6 ἐΙΣΓΊΠΟΥ Το 8 οὗ Οαἰυΐη: 
“ {Π|6 ΟσΟΌ ΓΘ Π06 ἡδτταϊθα ἤθγα οὐρῶῃῦ ἴὸ παν Ὀδθη ἰπβογίθα Ὀ6- 
ἔογ ; [ῸΓ [Π6 οἰ(168 οὗ τοΐπσθ γγοσο ποΐ βο]ϑοίθα {1} αἴοσ (πον μδά 
Ὀ66ῃ σίνθῃ ἴο {π0 1ωμϑν1168.᾽ ΤὍΠ6 οὐΤ168 ΤΩΔΥ 80 ἃ8. νν6}} ἤανο Ὀθθῃ 
βοὺ δραγί ἴῃ {10 ἢτϑὶ ῃ]8 66 ἃ8 ἈΒΎ] 1 Π|8, ἀπα ἴποη δἰ]οίίοά ἰο [Π6 
1,ονιῖθ8. 1} ἔδοϊ {}18 ΟΥΘΥ νγὰ8 ΘΧϑΟΙΥ 1 δοοογάδηοθ ἢ} [86 
οομητηδηὰ οὗ Μοβο8 (Ναμα. χχχν. 60), (δὲ {Π|6 51Χ [0168 οἵ τοί ρθ 
βῃουϊα ὃ ρσίνοῃ ἴο {Π6 1μον1ῖ68 ἀπά ἔογίγ-ῦνγο οὔμοῦ οἱτἴ68 δα ἀρὰ ἰο 
{Π6}.᾿--Ἶ. 1. ΕὟΡ ΣΝ δ ν ἴΠ6 Πορά8 οὗ ἴῃ [ΔΓ Π6 78, 566 οἾ)Δρ. 

1 Βενίλοϊάϊ (Ἐλη]. 111. Ρ. 881) δηὰ αι Εν ΒΌΡΡοΒΘ [ἢ18 οδρίαν ἴο Ὀὸ 
ἃ ἀἸδϑιϊποῖ ἀοοππιθηΐ, ἀγα π ὉΡ δἱ ἃ Ἰαίον μογσϊοὰ. Τοῖς δγρυτηθπίβ δΥΘ 
ἠουηάοα ΡΑΥΠΥ͂ Ροη ἃ ἰδηοϊθά, Ὀυΐ ποῖ δοιαὶ αἰβοσθράπου Ὀούψθθη νυ. 
11 864. δπά οὔδρ. χῖὶν. 18 8604. (οοπιραγοὰ ὉΠ οἤδρ. χν. 18), ΡαΓΟΥ 
ὍΡΟΠ (86 δδδβιιπιρίΐοη, τ ἰολ πὸ ἤᾶνθ ΔἰγοδαΥ τοζυϊθά ἴῃ (ἢ6 ποῖββ οῃ 
οἸδρ. χν. 18, 1μαὶ Οδ]ο ἀϊὰ πο τϑϑοῖνθ 88 ἱπμθγίίαποα 11} δον [Π0 
ἀρδίῃ οὗ Ψοβϑῆπα, δηά, 1δβι]γ, ἰῃ ραγτὲ ου {ἢ ΣΠΠΡΟΒΒΙ Ὁ} Π1Π γ οὗὨ [86 ᾿ποῦθδβθ 
ἴῃ ἴ86 πυπιῦοῦ οὗ ΑἝγοπ 8 ἔνγο Βοὴ8 ανίηρ Ὀ6Θη ΒΒ ΠΟ ΘΠ Ἰᾶγρα [γ᾽ 
{Β6πὶ ἰο 61} ἐισο ΟΥ165, ἀυτίηρ ἴπ6 Ποῖ πιθ οὗ ΨΦοβῆπα, [0 Βα Ὁ ποίδὶπρ οὗ 
τηϊγίοοη (1 ΟἿγ. χχῖν, 2) Βυὶ {818 ΒΌΡΡΟΒΘ8 {ῃ6 αἰβίυ δαύοῦβ ἴο Βα νγὸ 
θδθῃ βο βιιονγι-ϑιρῃίθα, (πδὶ ὑπο Ὺ οηἱν βεϊθοίθα ἀν ]]} 1 ρ- Ὁ] Δοθ8 ἰο πιθοῦ 
{86 τυδηΐβ οὗ {Π|0 ῥυθβεΥ Ἀπ}1]168 δὲ ἐμαὶ {ἰπη6, δπα τηδάθ πὸ δ᾽] οσγϑποθ 
ἴοῦ βυ δϑϑαπθηὶ ἱποῦθαθο. Μογρονογ, {ῃ6 δ'Ζβ οὗ ἰῃ6 οἰὐ168 18 Ἔὀχᾶρρθ- 
ταῖϑα, δᾶ {π6 Θβί!πηδίθ οὐ [Π6 παϊη θοῦ οὗὨ {Π1π6 τι θϑίβ τηυοὶὶ ἴοο ον. [1 
18 ἴγὰ ὑπαῦ [06 πυπιῦΌοΓ 18 ποὶ βίϑίβδα δηγνθγο βθυΐ ᾿ἔ νὸ ἰδ Κο 1ηἴο 
δοοουηΐ ἰῃαΐ, οἡα ἴΠ6 ἀδραγίιτο οὗἩ {Π6 1[8γ86}1{68 ἔγοιῃ Εργυρίὶ, Α δγοὸπ νῆδ8 
οἰ  γ-ἴτοθ γϑδγβ ο]α, ἴον δὰ ἀϊδά ἴῃ (6 ἰοτγίιθί ἢ γθγ οὐὗὁἨ (ἢ6 ἸΟΌΓΠΘΥ, 
δηὰ }}}]8 δρθ νγ8 θη 128 (Νυι. χχχὶ!, 88), τὸ 8..ἃ}} 866 {δμαῦ {ἢ 
ΒΓ ραποτγαίίοη οὐ 8 ἀθϑοθπάδηΐβ τΐρ ῦ ἤᾶνθ Ὀθθπ Πἰν!ηρ' δὲ {116 {ἰπὶ6 
γῃοη {86 ᾿δηα νν85 ἀἰβίγ δαΐθα, τ] ἢ τγ88 βου ὙΘ8 78 δέον ἢ18 ἀθδίῃ. 
ΔΙΟΥΘΟνΟΡ ἢ8 ὑγγχᾶο 80η8 δὰ ἱοροίθας ἐνγθηίυ- ον τη 416 ΘὨΠ] ρθη, ᾿}1Ὸ 
ΓΘ ἴπ6 Δποεϑίουβ οὐ {π6 ἐπθαῖγ-ΟΌὙ ὈΥΙ ΒΟ Ϊν τη Κ8 ογρϑηϊθεα ὑγ 
Πανιὰ (1 ΟἸν. χχῖν.), δηᾷ 1 τὸ βαρροβα ϑαςοὶ οὗ (8686 ἰο αν θη (ἢ 6 
[διμοτ οὗἨ ΟΠ]Υ δὶ Χ ΒΟη8, ἴῃ ὅδ6 ἐμιγὰ ροπογδίίοη [ἢ 80Π8 οὗ Λαγοῃ σπου]ϊὰ 

9093 
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νἱ]. 14.----Ψ, 9. Πα οἴαιβο αἰϊδομοά ἰο Κ΄] οἢ, δ ἴπ ἐΠπ6 ἰαπά οὗ 

(ὐαηδδη,᾽ 5 νυ! θη ἢ τοΐργοποα ἰο Ναη). χχχὶν. 29 πα χχχν. 

10, ἀπά 18 πὸ ργοοῦ δἰὔπον {πα {6 γ6 ννᾶ8 ἃ ΘΠ], νυ] ἢ γα8 ποῖ 
ἴῃ (Π Ἰαπά οὐ (ἰδῆδδη, οὐ ἐπαΐ {{|18 βϑοῖοη νγὰ8 τὶ ἴοη ἀστιηρ, 

Π|ὸ σαρεν!γ, οἵ, οἤαρ. χχὶϊ, 10.--- ΤῊὩθ σοπιπηαπα οὗ “}6ἤονδῇ 
τοβροοίίηρ {Π6 οἶ1168 ἴο θ6 σίνϑη ἴο {πΠῸ 1,ον 168 15 ουηα ἴῃ Ναπι. 
ΧΧΧΥ͂., ΜΠΘΓΘ {86 Πα ΌΟΥ οΟΥὨ {86 οἰ(168 18 4580 ἤχϑα δἱ 48 (νν. 6 

Δα 17).---Οἡ ρα [Π|6 Βα θα τ Ὁ8, 566 ΟΠ ΔΡ. χὶν. 4. 

γν. 4---8. Υὲ͵ε Πᾶνα ἢγϑβέ {Ππ6 πα πιροῦ οὗ ἔπ6 οἰτ168, τυ ἰοἢ το γΘ 

σίνθῃ ὈΥ ϑδοῖ ἰγῖθα ἴο {πὸ ἀἰδγοπὶ Ἀπ} 1168 οὗ {Π6 1,ονο8. ΤῊΘ 
ΠΆΠῚ68 Οὗ {πε οἰδ᾽65. ἕο] ]ον ἴῃ νυν. 9--42. ὙΠΟΥ οΓα δϑϑιστιοά 
ἴο {πΠ6 1μον68 ὈΥ Ἰοῖ ; Ὀαὲ ργοῦδο]Υ ἃ πδά Ὀθθη ἀφοϊάρα Ὀοίοσθ- 
Παπὰ ταί οἰτ659 οϑ οὶ {106 νγὰβ ἴο σῖνθ Ὁρ, πὰ {ῃογθίογ ἰδ ΟὨΪΥ͂ 
Τοιηδὶ ποα ἴογ ἴΠ6 ἰοΐ ἴο ἀοίθυτηϊπθ νι οἢ Ὀγάποῦ οὗὁἨ [πΠ6 1μονῖθ8 
ΘΟ. ΟἿΕΥ 5]1ο]4 θ6 σίνθῃ ἰο.---ΤΠ6 1ον 168 όσα αἰν θα Ἰηΐο 
ἔπ γθ ο]α8865, (6 (δι βῃοῃϊθβ, {πὸ ΚΠ ι ἴ68, ἀπά {πὸ ΜΟΓΑΓΙί68, 

Δ ἴπ6 [ΠΥ66 50Π58 οἵ 1,ον]. ΟΥ̓ ἼΠ656 {πῸ ΚΟ ΔΙ 1165 νοτο βαδ- 
ἀϊνι 46 ἱπίο {1Π|| 8 π}1}165 οὗὨἩ Ατηγαη, [Ζ πᾶν, ΗΘΌτοπ, ἀπά ἴ72ΖΙ6] 

(ἔχ. νὶ. 18), ἀπά {6 ἔδτῃν οὐ Ατηγϑη ᾿πίο ἔθ Ὸ ὈΓΆΠΟΠ 68. ΘΟΠ]- 

Ροββά οὗ ἴπ6 ᾿ἴπϑα] ἀθβοθῃἀδηΐβ οἱ [.18, ἔννο 8018, Νίοβϑβ ἀπά Αϑτοῃ 
(Εσ. νι. 20) Το ργθϑίμοοα νγ88 σοηΐξοσσθαά ἀροι [6 Ποῦβα οὗ 

πᾶνο διπουηἰοά ἰο 144. Οὐ {Π6 88π|60 δοδῖο ἰβογο σουὰ θ6 864 τιαἷθ 
ἀοβοοπάδηϊβ ἴῃ (Π6 ἤουγ] ροπογαίϊοη, δηὰ ἴῃ ἐμ Εἴ, ὅ184. Απά ὄνομ 
1{1Π6 ΠῚ ροπογδίίοι 81}}} οομβίβίθα οὗ ἱπήδηϊβ, ἴποτθ ταὶρ ἢ ΘΑΒΙΪΥ ὉΘ 
978 ἴδηι} 1168 πῃ Οχίβίθποθ, πα {89 ἴῃ ΘΥΘΓΥῪ ΟἿΌΥ ἴπογο οου]ὰ νοὶ υο 
βονθηΐγ-νθ ἔμ πι1]}}68 ΟΥ̓ ὈΥΙ ΒΥ ΓΆΠ ς, οὐ δρουὶ 150. πῃ Ὀϊ Δηΐ8, βίηοθ 
186 τη Δ] ΤΥ οὔ (Π6 {π|γᾶ, απ ὀνθη 8 βιη8}} ρογίξοῃ οὗ [Π6 βεοοῃὰ ρϑηθ- 
γαϊίοη, νοῦ α 6 580}}} Δ]|νθ, 348 νν6}} 88 ἐπ 6 Τοισγἢ δηπα ὑδμοῖν ἢ] ἄγῃ . 
ἴον ΕἸθαΖαγ, {86 θδα οὗἉ {π0 ἢγβί, ννδβ ἢοὶ γοὶ ἀθδά, ΑἊΑπὰ μαδϑβίἀθ [}|8, 
ΝΟΥ ἔδην οὗ [8 οἱτ᾽68 οὗἨὨ Οδηδδη οδϑὴ δανὸ ὕθθὴ δἱ {πὲ ὑἷτηθ οἵ δ 
᾿ηλρ 46, 88 ῬὙῸ ΤΊΔῪ ᾿πίεγ ἔγοπι {π6 ἴδοὶ (αὶ (Π6Υ6 γ6ΓΘ Β0 ΤῊΒΗΥ͂ οὗ 
ἴθι ; δηᾷ ἐμογείογο, 88 {πὸ [ον ῖ68 νοῦ ποί {Ππ6 ΟἸΪΥ͂ ἱηΒ8θ᾽ἰΔη(8 οἵ 
186 οἷ{1685, θαΐ γογα δϑβοοϊδίθα τῖτἢ Βα ἢ οὗἩ 16 ΟΥ̓ ΠΟΙ ἰυἱ068 88 οὐγηρά 
{86 Ἰαπά ἱπ (Π|6 ποὶρ θουγοοᾶ (ςΐ. ν. 12), 1Π6 πυπιῦον οὗ οἰεἴ68 δβδίριοὰ 
ἴο 186 ῥγιθβίβ 4068 ποῖ ἈΡΡΘΑΓ ἴοο στοαί. Μυσἢ 1688 ν1}} ἰδ ΔΡΡΟΔΓ 50, 
ἤθη γ᾽ ΤΘΙΠΘΙΉὈΘΥ' (μ δὲ ἴτγοτη 1ῃ6 ΥΘΥΥῪ γϑὶ βονϑγαὶ οὐἨ [686 οἰ(Ἶ68 ΤΟ- 
τηδὶ πο α ἴῃ (ἢ6 ρμοββθββίοη οὗ {π6 Οδῃμδδη 68, δηα ὑοῦ ΟὨΪΥ πτοβίϑα ἔγοτα 
ἴῃ πὶ, ΔΙ͂ΘΥ ἃ Βανθῦθ βίγαρ »]6, δἱ 8 ϑαυβθοαυθηΐ ρογιοά.---- ΕΟ, 41] {8 18, 
{Π6η, 10 18 ον] ἀδπὲ {πὶ {Π γα 8 πὸ στουηά ἔον ἀϊβριίηρ [86 δπιϊυ ν οἵ 
1Π18 δοοουαηῖ ; πο ἢ, ἴῃ ἴδοί, οδηποὶ Ὀοίοηρ ἰο ἃ Ἰδίϑσ. ρογὶοά, ἔογ τῇ ὲ 
ἀϊά, νοῦ σου]ὰ ποῖ 6 οπι θα, 88 1ῃδὶ νγᾶθ ἃ [ον } το δ] οἷν ἴῃ [πο τοῖχη 
οἵ ὅδα!, 1 ὅδιῃ. χχὶϊ. 19. 
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Αδγοη (Ναπι. ΧΥΙΣΙ. 1.----7) ; δῃὰ {πΠ6 οἵἴδπου ἀθϑοθηάδηϊβ οἵ Δπηγᾶῃ, 
ἐ.6. [86 ροβίογιγ οὗἩ Μοβ68, νγϑῦθ γθοϊκοηθα ἃ5 1 μϑν}ῖ68, Οἢ δῇ θα θα ν 
ΜῊ ἢ (86 τοϑὺ οὗ τπ6 ἀδβοθηάδηΐβ οὗ [μονὶ (Ναιι. 11]. ἀηὰ 1 ΟἾγ. 
ν. 21---νὶ. 84).--- Το. ἤγβι ἰού νγὰβ ἀγαννῃ ὈὉγ ὑπ ζοπαι 1168, δὰ 
ἀραῖῃ [Π6 ἢτϑί οὗ ἐπεῖγβ ΒΥ 1π6 Αδγοιθβ ΟΥὁ ᾿γθβίβι ΤῸ [Π|688 
{Πσύθθῃ οἱτ68 γοσθ σίνθηῃ Ὀγ ἴπ6 {1068 οὗἩἨ ΦπάδΔἢ, 5᾽πιθοη ἀπά 
Βοπ͵απιῃ (ν. 4). “ΤῊῖ8 ἀἰά ποῦ παρρθῃ ὈΥ οἤδῃςθ; ὑαΐ, δοςογά- 
ἱπρ᾽ ἴο 118 οσσῃ δάμη γα ἷθ ἀαβῖρτι, (ἀοά ρῥ]δορα τΠθτὰ ἴῃ [ἢ6 5ἰτιά- 
(ἴοπ, ἡγῃο ἢ Π6 ἢδα ἀοίουτηϊπϑα ἴο βοϊθοῖ 88 [Π6 5116 οὗἁ ἢΪ5 ἰθπιρ]6.᾽ 
(Οαϊυϊη).---Ψ. ὅδ. Τῆ6 τοβὲ οὗ Ἰζο δῦ} 8 ἀοβοθπάδηϊβ, ἱ. 6. [Π6 
Κομ ΑΙ 68, τ]ὸ Βργδηρ ἴγοτα Μοβ68, [Ζ[ιᾶγ, Ἡ ΘΌγου, δηὰ [Τ2Ζ]ε], 
γοςοὶγοα ἤοπὶ ΕΡῃγϑίτω, Π Δη, δηα ἴπ6 Πα] Γσῖθ6 οἵὗἩ Μάαμηδ8556]}, ἔθη 
ΟἸΔΙ6Β ; τ. 6, [86 (οΥβῃ ο [65 τοοοῖνοα ἔγοπι 15βδοῃαγ, Αβῆον, ΝᾺρἢ- 
(411, ἀπά {6 4} {γδ6 οὗ Μαπδββθῇ ἴῃ Βδβῆϑη, [ἰγίθθῃ οἱ 168 ; 
δηΐ υ. 7, τ6 Μοτγασιίοβ ἔγοτη θαθθη, (ἀδὰ δπὰ Ζθθα]ομ, ἔνγοῖνα 

οἸ 168. 
Υν. 9---42. 118 ὁ} ἰλ6 1, ουϊεϊοαὶ οἰξῖο8.} Ὑῖν. 9---1ὃ. 7,13. οὗ 

ἐλ οἱ(᾽ο8 ΟἹ 1λ6 ργἱδδέ8; α. ἰῃ “μαάαὴ απα δίπιθοπ (νν. 9---1 6.)---- 

Υ.11 βεᾳ. Ου “ούνροη, {πὸ οἷν οὗ Αὐϑα, ἴπ ἔδεμοῦ οὗ [Π6 Απακίπι, 
866 σἴ!8ρ. χῖὶν. 15. “Βιυϊῖ (Π6 ἢ6]48 οὗ {Ππ|| οἸΥ ἀπά {{Π|07 ν]]α 68 
{πογϑοῖῦ, σᾶνο {Π6Υ ἴο (ὐ4|6}; οὔ ΠΔρ. χῖν. 18, χν. 18.--ἰ 6 6165, 
ὈοΘΙοηρσίηρ ἴο {π6 1μον]ῖθ8, γ6ΓᾺ ὑΠπ8 ἸοἐὉ ἴῃ 1116 δ 8 οὗἉ {Π|6 {{10 6, 
Ὀγ ψΒοῖη {Π6 ΟΥ̓ Ππαά Ὀδθι ρίνθη ὑρ, ἴπ6 1μονυτῖ68 οφαπηοῦ ἢδνθ 
Ὀθοη {Π| 5016 ἱπΠϑὈϊ 84 η15 οὐ {Π686 οἰτ168. Εογ, 1ἢ {ΠῸῪ σγογο, γε ΥΘ 
σδη {Π6 18γ86}}0168 ἤν ᾿νϑα, ὈῚ ποτ {Π6 ἰδηα νν85 συ] ἰναιορα ἢ 
Ὗγ ὁ πηυϑὲ σου 81] ἀββαπιλὸ [Πδὲ {Π6 126 ν1068 ΟὨΪΥ τϑοοὶνϑα ἃ8ΤΊΔΠΥ 
Βοι868 ἰῃ [Π6 οἰ168 αϑβϑίρῃθα [ἢθη1, ἃ8 {Π6ῚΓ ΠαΙλΘΣ σαὶ βίγθη ρει 
Τοαυϊγοά, ἀπά ἐπαὶ 10 ννα8 {Ππ656 Ὑ ΠΙΟἢ σουηαϊηθα πὶ [Π 61} ΠΔΠ 48 88 
Δ Π8]16Π 40 ]6 ροββθβϑϑίοπ, ἴμὲν, χχν, 88 ἃπάὰ 84,Ἠ ΑἿ ἰϑαϑβῦ {Π6γθ 
ΥΟΓΘ ἴῃ 1Π9 οἰ[168 88 ΠΙΔΠΥ ΟΠ οι 1Π}] Δ] Δ Πἴ8, ἃ5 ῬΥΕΓΘ ΠΟΟΘΘΒΒΑΤῪ ἴο 
οὐ]εἰναῖα ἐμ 6 801] (εἴ, Βάλν ϑυτθοῖ κ 11. Ρ. ὅ0), Μοσθονοσ, ἐπ 6 
αν ([μον. χχν. 82--- 84), ψ ῃϊςο ἢ Ρσ 64 ἃ ρεγρθίθδὶ δ] θηδίΐοη 
οὐ 186 Βοιβεβ οὗ [Π6 μου 5, δπὰ {Π6 βα]6 οὗ ἴπ6 ραβίυγθ- ἀπά 
δεϊοηρτηρ ἴο {ἘΠΕῚ οἾ{168 (ὩΣΤΡΝ ὩΔῸ ΤΠ 2),»15 δα α θη ἴο {8 ρτο- 

1 ὝΒΟΓΘ 18 ἃ βίαι} 180 1181 ἰπ 1 ΟἿγ, νἱ, 89---Ο6, Ὀαΐ ποΐ 80 βυβίθιηδίϊ- 
ΟΔΙΥ διτδηροὰ. δην οὗ 16 ἤϑσωββ, ἴοο, ἃῖὸ αἰ ΘΓ ΠΟΥ βροὶῖ, αἀπὰ 
ΒΟΥΘΓΆΪ ραββᾶρθδθ ΔΓΘ ΟΟΙΓΟΡί, 88 1 πάνθ ΒὨΟΥΠ ἸΏΟΤΘ ἰῃ ἀδία!} ἴῃ ἸΩΥ͂ 
Αροϊ. Υ᾽ γβαοι ρον ἀϊθ ΟἸγοΙΚ Ρ. [82 844. 
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γ᾽ βίομ {Ππ4ῖ, 1 8ο4, 1πΠ6 Ππου868 βῃου]ϊά τγτονογί ἴο {πὸ 1, νυ ῖ68 ἴῃ 16 

γϑὰν οὔ 1..01166, ργεϑαρροβθά ὑπδὲ ἔπογο σου θ6. οὐΠοΥ 15γαθ 1068 
Ὀαβϑ᾽ 468 {π6 [μαν1168 ᾿ἰνίησ πὶ {110 Ἰμον τς] οἰ{165. ΑΥ {Π6 588Π16 
{ἰπ6.) 18 ῥγοόνοβ ἰδὲ ἔπ 1,Θν1168 Ποία [Π6 ποιδβ68 δ] οιἱθα ἴο ἐπθῖὰ 
ποῦ τη Γοὶν ἃ8 υδαϊγαοσίαατί!, θὰ: 88 οὐ Ποῦ δά πα ϊογάβ ἴῃ 8.}] 
Ροββθβϑβίοῃη.--Ὗ, 18, Τὴθ γορϑυϊίοη οὗ ν. 11 18 ἱπάυςοα Ὀγ {Π6 
ῬΑΥΘΠἐ]ο σα] οὐβαγνδίϊοηϑ σοηϊαίπαοά ἴῃ ν. 12.---- Οη Ζιδπαλ ἴῃ τἴῃ9 
Ἰον]δη 58 οὗ ὁ πάδἢ, 566 οδ8ρ. χ. 29 διὰ χν. 42.---Ν, 14 564. «{αξέϊν, 
Ἐδλίλοπιοα, Ποίοπ, αθα Ζ7)οὐϊ», γνϑυθ βιύιααίθα οἡ 116 τηουπίδ!ηβ οὗ 

ὁ] ἀἀ}, νἱά. οἢ, χν. 48---ὃ].---ὟΝ. 16. Ἰπδίορδά οὗ ὮΝ Θ ᾿ᾶνθ 

Ἰῶν ἴη 1 ΟἿν, νἱ. 44, δηαὶ [118 18 ῬγοΌΔὈΪΥ 1116 σογτθοῖ σϑδάϊηρ. 

ὙΥΒΙ ΟΠ ν Γ᾽ γθδα!ηρ᾽ ὙὙ6 ῬΓΘίδΓ, ἃ ΟΥ̓ οὗ [86 5΄᾽ΓΤἸηΘΟΠ 068 18 Του γοα 
ἴο (οἢδρ. χῖχ. 7.)--- Τ κυὐἱέα ἴῃ ἐμ6 τυοαπίδὶπ5 οὗ «υἀδὴ (ΟΠ ΔΡ. χν. 
58) 15 οαχ! ρα ἔγοπι 1 ΟἿ γ. νι. 44. ΒΒει]ι 8], δηιοϑἦ, νχαβ πῃ [πΠ6 Ἰονγ- 
Ἰλη 5 οὗ ὁ πάᾶἢ} (οπᾶρ. χν. 10), {ποὰρἢ [86 παῖ ἀοθβ ποῦ ὁσοῦῦ 
ἴῃ {{Ἰ᾿ 118} οὗ {Ππ6 οἴ{165 οἵὗἹἉ {Ππλ {γ106. 

γν. 17---19. Ὁ. Οἰξίο8 οὗΥ̓ ἐλ ργϊοδί8 ἴηι ἰδο ἐγῖδο οὗ Βεπ)απιΐη. 
Εὸν Οἰϑόοπ (οἷν 18 ποῖ τη ]οπρά ἰπ 1 ΟἾγ. νἱ. 45) 866 σῇ 8ρ. 
ΧΙ, 25 δὰ οἤΡ. ἰχ. 8; δπὰ ἔογ Οσόϑα, οἢ. χν!, 24.--Ο͵ῸῊῸ. 18. 
«Ἀπαϊίλοίδ, διὰ Αἰπιοη, οὐ ΑἸθιηθίι (1 ΟἾγ. νἱ. 45) ἂῦὸ ποῖ τηϑῃῆ- 
{[ο64 1. {Π| 1150 οὗὁἨ {Π6 οἰ{168 οὗ Βοῃ)]απλίη πῃ οαρ. χυΠ]. 21 ---28, 
Απαϊ]οίϊι,, εἰιο ὈΙΓΓΠ-Οἰασα οὗὨἉ {116 ρτορ ιοῦ Φ γθιηίδῃ, 80}}} οχὶβϑίβ 88 

ἃ 5108} ν᾿} σο ἰ5)1ς Απαία, αὈοαΣ ἔομισ τὰῖ]ο8 το ἐπ ΝΙΝ. Ὁ, οὗ 

“ ογαβαΐθι (οἴ, οδίπδοη ἴι. 109 58ᾳ4ᾳ.) ΑΑἰπιοθ 1ῖ8 ποῦ Καονγῃ δἱ 
4}}. 

γν. 20--42. 716 7,ουϊξοαὶ οἰϊἰδδ. Ὑᾶν. 20---26. ΤῊ γοβί οὗ 
[πὸ οι 65 (οἷ, νν. 4, 5) τϑοοῖνθα ἔθη οἰεἶθ8, ΓΉΠΕ ΟΡ 

ασοογαΐπρ ἰο ἐἰιδὶ»" Καπιϊ δ6 (οἴ. Εισαϊά Τ,ἜὨτὺ. ὃ 801. ἀ.)--Ὗ.21 564. 
Ουῦ οὔ ΊΒ6 ἐνὶδε οΥ Ερ]ναΐνπ ἸΘῪ τϑοοῖνθα {16 οἰἐγ οἴ γεΐαρο ϑίολθηι, 
(εἶ, οἰαρ. χνὶϊ. 7), σ'ὁζον (866. οἰιδαρ. χ. 958), ὐδζαΐηι (ἴοσ ὑυμῖ ἢ 

1 (ἢν. νἱ. δ8 γτϑαὰάβ “οζηδαπι, ῬΥΓΟΌΔΌΪΥ ποῖ. ΠΔΠΊ6 ἔῸΣ {Π6 
δϑῖη6 ΟἸΥ, ἴῃ 6 5ιτπαϊίοη οὔ ν]ιΐοῖ 185 ἀηκποόνπ, οἴ, ΤΥ ΠΟΙ τηθη- 

ἴτυν οη Κὶπρβ Ρ. 49), διὰ 1δοἰλλονοπ, ΜΝ] ΟΊ ΠΟ Σ ἘΠ6 ἈΡΡΘΙ ΟΥ̓́ΙΟΥ͂ΤΟΥ 
15. ποῦ βίαϊρά (νἀ. οἰαρ. χ. 10.)---Ἶ. 238 86ᾳ. Οαἱ οὗ [Π6 ἰγῖδα οὗ 
Πλὰπ {6 τοςοῖνοά, αἰ ιολοῖ πὰ Ο νδϑοίγοη, 588 οἰαρ. χὶχ. 44 
(θοῦ. παῖηθ8. αν θϑϑη ἰϑῆὲ οαΐ οὗ 1 ΟἸ"ν. νὶ. δ8) ; “4)7αἴον δῃὰ 
σαιὴ Κἰπιπιοη (οἴ, ομᾶρ. χίχ. 42 δπὰ 45)---Ψ. 2ὅ 58ε6ᾳ. ἔγοπι 
1116 λα ιν οΓ᾽ Μαπακδοῖ [Π6Υ 84, ὁπ {18 846 οὗ {π6 ΨΦογάδη, 
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Ἴ απαοἦ, (866 οἸΔρ. χίϊ. 21) δῃηὰ ΟΘαἰλ Εἰϊηιηιοι (2) Ἰπβύθδα οὗ 
ἜΣ ΠΤΙΝ Τδάπαο!, 1 ΟἾγ. νἱ. 70, γϑδὰβ Ἔν ΑΠῸΡ (θν:- 

ἀθη]γ 8 ΘΥΓΟΥ) ; 8π4 ᾿ἱπβίοϑδά οὗ ἜΡΩΤΕΣ (δι }- Εἰηιλοη, γα πὰ 

{ΠΟΓΘ ὈνὉΣ ΒΙ]ΊΘα πα, δηοίμοῦ ἔογσπι οὗ νίαν “Π0]6απὴ (ομΔρ. 

ΧΥΙΣ. 11). ΤῊ]8 τοδαϊπρσ ἴῃ {π6 ΟἸγσοηΐοΪοβ 18 θυ] ἀοπεγ [ἢ οοΥ- 
γϑοῖ 06, ἃπἀ ΟὉΓ ΡΩΝ [88 τηοϑὲ ργΟΌΔΟΪΥ οτορί ἱπίο [6 

ἰοχί, [πγουρἢ δῃ ονουβιρἢῖ, ουΐ οὗ [Ππ6 ργθοθάϊπσ νοῦβα (οὗ, ῬΚέπον 
ΒΟΥ͂Ν. 1. 461), «ἸΒουρὶ οι τμ6 ἔγοαθθηΐῦ ὁσσαγγοποθ οὗ [18 
ΠΔΠῚ6 'π σοηποοίΐοη ΜΠ ΙΓ πὶ ρ]4ο 68, [Ὁ 15 σου ΔΊ Π]Ὺ ρ055}0]6 
{παι Ο'αἰῇ ᾿ἰϊπαηιοη ἴῃ (6 μα] [εἰσ 6 οὗἨ Δί Δ Π8856}} ΤΥ ἤανο Ὀθθὴ 
ΔΠΟΙΠΘΙ ΠΑΤῚ6 ἴῸΥ {116 ΠΟΥ οὗἉ ΨΠ0168π|. 

γν. 27---8ὃ8. ΤὴΘ Ον»δῃοηπίξοα γεςοϊνοά {Πϊγίθθη οἰ[θ8, ΥὟ. 27. 
γοπι ἰδδ μαζξεινῖδο οὗ Μαπαδεεῖ ἴῃ Βαβῆδη {ΠΟ Υ πδάὰ [Π6 ΟΕ οὗ 
τοίασα Οοίαη (οἷ. οΠδρ. Χχ. 8), δηά Μεοδλίοναλ οΥ ΑΙ ε]ιανοίῃ, (1 
ΟἾιν. νἹ. 660.) ἊΜ ΊΉ δ᾽ 15. ἃ σοηϊγαοίοη οὗ ΓΤ» 3 (εἶ, 

ΟἸ δθηΐμθ 1Πι68. 1, 175), δὰ {πογοίοτθ, 88 ΣᾺ οβδιι ]}8 ΔΥΥΑΥ͂ 
θοίογθ οοιωροαπὰ πουηϑ8, ἔΠ6γα σὴ Ὀ6. πὸ ἀοιιδί τοβϑρθοιϊησ [Π9 
ἸΔοπεγ οὗ Βοοβίθσα ἀπ Αβιιίδγοιῃ, {Π6 Ὀγλοῦ τοϑιάθηςο οὗ 
Κιηρ Ορ (οἴ οἰαρ. χὶϊ. 4.)--νΊ. 28 56ᾳ. γγοπι ἐἦι6 ἐγὶδο ὁ} 16βαολατν 
[Π6Υ τϑοοῖνοα βλοη (εἴ, ομαρ. χιῖχ. 20, {Π6 ἔοττῃ Ὁ ἴῃ 1 ΟἾν. νὶ. 

δ΄7 15 ργοῦ Ὁ ]Υ δη ΘΓΓΌΓ), Τραδναίἠι, (εἴ. εἴδρ. χῖχ. ""; «7]αγηιμίξ Ξε 
Ἀρηιοίλ (εἶ. ἐπαρ. χὶχ. 21), ἀπὰ }ηισαππῖπι οὐ Απορ (1 ΟἸιν. νὶ. δδ, 
ἢ, εἰναρ. χῖχ. 21).-ν. 80 8βε6ᾳ. γοπι ἐλ6 ἐγίδο οὗ 4.8λ6ν 1 ν δὰ 
Μοωδραὶ οΥ Ἀαβαϊ (1 ΟἾν. νὶ. 59, οὖ, ομδρ. χῖχ. 26), Α(δάοπ, ργοθα- 
ὉΠ (Π6 β8πη6 ρΪαςθ 88 βὔόροπ (εμᾶρ. χῖχ. 28), Το ἰξαί, (αἢδρ. χΙχ. 
28), (Ἰπβαδά οἵ 18 νγὰ Βπὰ ῬΡΎΤ Πωυκοῖ, πὰ 1 ΟἿν. νὶ. 60, νν Ἀ ΠΣ 

ἴῃ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ Οὗ Δἢ ΟΥΤΟΥ 'π ΠΟΡΥ ΠΡ; ΟΥὉ 88 8ΠΟΥΠΘΓ πδιηθ οὗ [88 
ΒΔΠ16 ΟἿ ψγ͵ὸ σαπηοῦ [6}], ἃ8 Π6 ρ[δοθ 18 ἈΠΚΠΟΝΉ ; ἴῃ ΠΟ 6886, 
Πουγουοῦ, οδῃ νγ6 {Π|0}Κ ο [6 ΤΠμκοῖξ πὰ ἴ86 {πὸ8 οἵἩ Ναρβμίδὶῖ 
[ομᾶρ. χὶχ. 847, 88. {18 νγὰ8 ἤοΐ ἀροὸὰ [Π6 Ὀουπάδγυ ἰοναγα8 
Αϑ116γ, Ὀὰῦ ἑονγαγάβ [ββϑδοῇδυ, οἷ. ἐμαρ. χῖχ. 84), δπὰ α͵8ο ἤύλοῦ 

(εἶ σμαρ. χὶχ. 28).---Ψ. 82. δγοηι ἰλο ἐγῖδο 9 Ναρλέαϊλ ἴὩ6Υ πὰ 
Κοαοδὴ ἵπ 6ἀ411|66 (οἴ, οἰαρ. χχ. 7 δηά χὶ! 22); ἢ αηιπιοίλ-7)ον, 
οΔ] 164 ᾿απιηναΐίδι ἴῃ ομαρ. χῖχ. 84, δπά Παγρηπιοι ἴῃ 1 ΟἾγ. νἱ. 6] 
(εἴ. εἰαρ. χῖχ. 85); ᾿αγίαπ ΠᾺΡ οοπίγαοιοά ἴγοτη ἩΠῚ "- 

ὈΣ» 1 Οἱ. νἱ, 01, 88 ἸΓῚ ἴῃ 2 Κίηρε νἱ. 18 ἴγοπι ἩΠῚ 
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αδϑη. χχχνί!. 17.) ἘΚαγίδη 8 πο πιϑῃξοπθά δπιοησβὲ {Π6 οἶ 168 
οὗ Ναρῇ!81}1} ἴῃ οπδρ. χῖχ. 85 8344.. δῃᾷ 18 βαρροβοά νὶθμοῦΐ γθβοι 
Ὀγ ἢ  δν ἴο ὍΘ Ἰάθηῖςα] ἢ} ΒΑΚ καῖ (οἢΑρ. χῖχ. 85), ἴον ἔμοσθ 

Δ΄ ΟἾΠΟΓ ΟἸ{168, ] 1086. ΠΔΠΊ68 ἀο ποὶ ΟΠ, 6.6.7 ΑΠΔΙΠΟΙΒ ἀπά 
ΑἸπποη (νυ. 18), ἀιηοησϑὺ [Πο86 οὐἁ Βοη)ΔΠΊ1η. 

Υ, 84--40. Το Αδραγίίο8 τοοοὶνοά ἔνγοῖνο οἰτο8. Υ. 84 564. 
ἔγοπι ἰλὲ ἐγῖδο οὐὗΓ Ζοδιίοπ : “οζποαπι (οἴ. οἢΔΡ. χῖχ. 11, δπά χὶϊ. 
82); Καγίαΐ ἀπὰ δ ίπιπαΐ ((686 ἔσο γα ποῖ παπιρά ἴῃ [6 115ἰ 
οὔ ἐπ οἰ168 οἵ ΖΘΌα]οη ἴῃ οἤΔρΡ. χῖχ. 11 864.) ΟΥ ΠΥ ΘΓ 6Ἶ86} 
δηα Λιαλαίαϊ (869 οΠδρ. χἰχ. 15)."---Ὗ. 86 86ᾳ. ἔγοηι {λ6 ἐνὶδο ὁ 
Ἀἰφωδθη: εξ" (οὗ ςἤδρ. χχ. δ), ὕαΐλξα, ἰΚοάθηιοίΐ,, ἀπὰ Δορλααίῇ 

1 Τη {Π6 ΡΪδοο οὗἉ ([Ππ686 Τ0ῸΓ οἱ(68, ΟἸἸΥ͂ ὑννο δΓῸ ρίνϑῃ ἴῃ {86. ρΑγ8}16] 
Ῥᾶβ88δρα, 1 (ἢν. νἱ. 62, Πἰπιπιοθο ἀπὰ Ταῦδου. ὙΤη6 ϑερίμασίηπί, οἡ [86 
ΟἶΟΡ δαπά, ἴῃ {86 Οοάοχ γαῖ. 8 {6 Ὠδίη68 οὗ ἐξγθθ οἰἐΐθβ, Μαάν, 
Κάδης, δῃα Ζελλά, τ }1]8ὲ Βγειησον᾽ δ οἀϊτοη οὗἨ ἐμ) Οοάοχ ΑἸοχ. οο- 
ἰδἴῃ8 ἴΠ6 ΒΔΠῚΘ ἴΟυΣ ΠΒΠΊ68 88 {μ0 Ηθθιον ἰοχὶ, Μϑηγ δποίθηϊ τυτίζοτβ 
ὙγοτῸ ἱμο ποὰ ἰο ἰΔΘΠΕΠῪ ΣΟ Ἢ τ 8 ἡ) (οἵ, Πείαπα Ῥαὶ. Ρ. 788.) 

Βυΐ [Π6 πναπὲ οὐ 411 υθϑϑιῃίαποθ δοίνγθαπ {86 ἰαχὶ οὗ 9 ΒΟῸΚ οὗ 
ΟΠ γοηΐοἶθθ δπὰ ὑπαὶ Ὀδίοτο 8 ρυοὶθ118 (8. δουεγα (Κτὶ!. πίοτβ. 
Ὁ. ἀ, ΟΒγΟΩΙΚ. Ρ. 72) ἰδκοθ {μ6 τοδάϊηρ ἴῃ {μ6 ΟἸτοπίο]68 ἰο 06 (ῃθ 
οογγθοῦ οῃ6, δηῃ ΒΌΡΡρΟΒΕΒ (μὲ {Π6 ἡ» ὈΥῪ 8 τηϊβίακο οἵ (ῃ οορυ δϑὲ, νι88 
δἀάεά ἰο [9 ποτγὰ, 88 1ξ οτἱρίῃ ΠΥ βἰοο, ἔγοπι ἐπα οοπ]υποίΐοα (9) 
ὙΠΟ ὑγὰ8 δἰίδομβοὰ ἰὸ ἰῃ6 {0]ονίηρ ποτὰ δπᾶ, ἐδβογοίογθ ἐδαΐ 
Ἰηϑίθδα οὗἨ "7 Ἢ νγὸ Βῃοι)ᾶ {Ὁ]]ονν (μ6 ϑερέμασίπὲ Ῥεμμων, δῃᾶ τορὰ 
ἸΘῪ Ὁ ΤΒΙ8,᾽" οοπίϊμοβ ονογδ, “ δηᾶὰ ποὲὶ Φῥηπαλ, ᾿ ΒΊΟΝ ΠΟΤ 

Χχίβίθα, νγὰβ ἃ οἷἵν ἴῃ {π0 ὑγῖθθ οὗ Ζοθαυΐοη, Φοβῖ. χίχ. 13... ΤῈθ 
ἰγδηϑ᾽αίου οὔ ἴμ6 ϑερίυδρίπε Πδά 4180 δ “08ἢ,. χχὶ. 835, ἰδ οοσ- 
Τοοῖ τϑδαϊηρ ἴθ (6 ἰοχύ Ὀοΐογο Ὠΐω. [{ ἴἰβ ἱσπα (δὶ ἢθ τυυῖζϑβ 
Δεκμων, Ὀὰΐ 18 Ἡοῦγουγ Μδηυβογῖρὶ οοπίαϊηοα γΟν ΜΠ 186 ΠαρΌΒἢ 
ἰογτίθ τθβοϊνεά, δῃᾷὰ ἴδ γγϑβ ΟὨ]Υ ὉΥ τη ϊ βία Κίπρ Ἢ ἴοτ ἽἼ, δπα γὰ [ὉΓ ἡ, ἰῃδὲ 
86 Βαρροβαᾷ ἰὺ ἴο Β6 ΣἽ, ἮἩ Βογὰ ἀϊὰ Δουεν8 Ἰδδγῃ 80 οογίδιη]ν ἐμαὲ 
Βίπηδ ἢ μανοῦ οχἰβίθα ὃ Ηβδά Δ πηαίλοίλ τὸ Οχ᾽ ϑίθηοθ, θθσϑι86 ἰξ ἰ8 ποῖ 
τηθηοποά ἰπ {16 1181 οὗ 186 οἰἐΐθ8 οἵ Βοη]απιίη ἰπ ομαρ. χνη ὃ ΟὖΥ ἀϊά 
ΠΟΠΒ οὗἩ ἴ{6 οἰ(168 Ἔνϑὺ δχὶβί, νον Ἀγ ΟὨ]Υ πδιηθὰ ὁπθο ἴῃ (86 11βί8 
ν πο ([;18. θοοῖς οοπίαίηα ὃ Αρδίη, ἰὰ νῆδὶ ΜΆ. οὗ δαϊίοη οὐ {8 
βορύαδρτηὐ ἀἰὰ ουεγβ8 τηθαὲ τὴ Δέκμων, δθ (ἢ8 Ὡδηη8 οὗ οὔθ οὗ ἐδ 
οἰΔ168. ΜΒ 16 ΖΘ υΐϊοη ρανθ ἃρ ἰο ἐπα [μον ο8 (9 οϑ8}.. χχὶ. 8δ)᾽ῦ) [{ 18 8 
Ηἱ ιν Ππαὺ 6 ἀἰὰ ποὶ πιθηίίου 1.18 διιβογίεγ, δϑ ποῦθ οὗ ἐδ Ὀγϊποῖραὶ 
οαἰοπβ οὗἨ {μ6 Ζ.ΧΧ. βρϑδὶς οὔ δὴν δΔεκμών δΔιηοηροί ἰἢ6 οἰτἷθ08 οὗ 
Ζεδιίοθ. Τὰ ἰ8 ΟὨ]Υ ἷπ νν. 86 οὐ 87 (μαὶ [88 πδπθ δεκμών ὀδοῦχβ ἰπ 
186 641, ἔοι. οὗ 86 ϑερέπαρί πε 88 ὁη6 οὗ {86 οἰεἶθθ νυ εἰς ἢ τνϑῦο βίνθη 
Ἃρ ὈΥ ἐδο ἰγῖθο οἵ ΖΠειδόη, ἀπὰ Μουεν 8 βθθῖωβ ἰο ἤᾶγϑ ἐγαηβίοσχοά ἰξ ἴὸ 
νυ. 85. «7υβὲ 88 ὀτσοπθοὺβ δηὰ υπίουπάοι, 88. ἐμθ ΓΟΒΘΟΠΙηρ ΔΙΓΟΔαΥ 
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(εξ, εἶδαρ. χὶιὶ, 18).}--͵Ο͵ἾὟ, 88 86ᾳ. ἔγγοηι ἐλε ἐγῖδε οΥΓ ααά: Παπιοίὰ 
ἴῃ αἸἸοαα ἀπά ΜΜιαλαπαΐπι (εἴ. οἢαρ. χὶ!. 26), δεελδοη, οἴ, οἢΔρ. 
ΧΙ. 2, 8Δη4 «6826 ̓ (866 οῃαρ. χ. 28.) 

γν. 41 δηὰ 42 : οοποϊυαϊηρ ἔοσταυϊα ἰο {Π6 |18ὲ οὗἩἉ 1,ον σα] 
οἶ98. [π ν. 41 {η6 τοῖα] πυροῦ οὔ ἔΠθτα 18 ρίνϑη : ἰῃ γΥ. 42 1ἰ 18 
δρδίῃ βἰϑίβα {πᾶΐ [16 διεδιν δ ὩΣ.) Δγου πα ΘΥΘΙῪ ΟΥ̓ ὈΘ]οηροά ἴο 

{μαἱ οἷ γ, οἴ, ν. 2.---ΑΚἸΠῸ 1.Χ Χ. ἴανθ ᾿πϑοσίθα ἤθσα ἃ Ἰοηρ οἴδιβθ, 
(ΑΚ ΡΑΓΕΪΥ ἔγοτα οἰαρ. χὶχ. 49, δ0, δηὰ ραγίν ἔτοιῃ ἃ «6 8ἢ 
Ἰοσεηά. (βεο ᾿οδοπην ον ὅϑο μοὶ. δά, ἢ. 1.) 

γν. 48.---45 οοποϊιάσδ ἐμ6 ιἰδίοσυ οἵ τ αἰνβίοῃ οὗ {πὸ Ἰδηά 
(εἢαρ. χὶδὶ. -οχχὶ.), δηὰ σϑΐδυ ποῦ τηθγοὶν ἰο οἰδρ. χὶἍ 28, δαὶ 
ἀἴγθου!ν ἴο οἰδρ. 1. 2---, ἀπ σοῃποοῖ ἐἢθ ὕγχο μαῖϊνθβ οὗ [86 θοοκ 
τοροίμοσ, ΒΥ [86 αἰδίγιθαΐίοη οὗ [86 ἰαπά διηοηρβί {π6 {Ὑ10 68, 
[6 Ργοπηΐδβθ, πο ΦΦοβῆυδ τϑοοϊνοα ἴον ἴπ6 ἀρ οὗἠ Μοβοβ 
(ςΒδρ. ἱ. 2 8344.) μδὰ θϑθῃ {Ὁ]4|1.6., ὙΤῆθ Ἰμογά δὰ σίνϑῃ ἴο 
18γδ6] {π6 ἰαπά, νυ] οἷ ἮΘ Ῥχοιαϊβοα ἴο {π6 ἔδίμοβ (εἶ, (θη. ΧΙ]. 
7, χγυ. 18, ἱἢὰ (Π6 ΓΘΙΑΓΚΒ. οἡ 4708}. 1. 8 ἀῃά 4). ΤΠοΥ ἰοοὶς 
Ῥοϑβθβϑβίοιι οὗ 'ξ ἀπά ἀνγοὶξ ἐμϑγεῖθ. Υ. 44. ΤῊ 1,ογά πδά {|κθ- ὁ 
80 σίνϑῃ ἰμϑῖα στοβῦ τουηα δοοαυΐ, δοοογάϊηρ ἴο ἃ]] [Ππᾶὖ ἢθ Πα 
ΒΥΡΟΓῺ 10 {πεῖν ἔἈ[Π6,8. ὙΤΉΣΓῚ ΤΘΙΕΓΒ Ὀδοῖς ἰο Τουΐ. χὶϊ. 9, 10, 

τοίογτοα ἴο, 18 ἐπ ἐγΓ ΠΟΥ αϑϑουίΐοη οὗ ῆουενβ (ρ. 210), [Πδὺ [86 δαΐῃοῦ 
οὗ 86 ΟΠ γοπίοὶθβ, τυ μθη ΥΠΠΡ Δ) ΒΕ πἴο5 ἤοιηέ Ταδον ἴον [ἢ 9 

(ἔγοο οἱτἴ68 Ψοΐίζποαπι, Καγίδι, δπά ΝΒ αΪα), ᾿ηὐθηαΐπρ ΟΠ] ἰο ροϊηΐ οπὲ 
[86 ἸοσδΙΥ πὰ νυ ϊοὶ {Π686 ο[[108 βίοοδ.Ό. Τὴ ψ8ο]6 Ἰϊδὲ σοῃίδίηβ 
ποίδίηρ Ὀαῦ [Π6 Πδῖη68 οἵ οἰἐἴ68, δηα ἰ8 ποῦ ἰηἰοη θα, ἱῃ ἰδοί ἰ8 ὑπ 806 ἴο 
δὶνθ δηγίῃίηρ θαυὶ οὐδίε8, 88 ἴμ6 [μϑν᾽168 δὰ ποι ΐηρ᾽ εἶδα δβδϑὶρῃηρα ἐμ 6 πὶ 
ἐχοθρὺ [86 δαϊοϊπῖπρ ραϑίυτο ρστουηά. ΤΟΥ δα πο ᾿δπα8 δ] ]οἱϊθα ἴοὸ 
ποθὴ, Ηδπορβ ἴΐ ἐο]ονγϑ ἐμαὶ ὈοΓἢ ἐπ6 ἰαχί οὗ [86 ΟἸτοη,οἾο68, δπα ἐδ 9 
δορίυδριηίϊ, ἰη (86 Οοἂ, αἴ. ἀτὸ σοττυρί ; δηὰ ἐπαύ ἐμο ἰοχὲ οὗἩ 86 ρ88- 
886 Ὀοίογο υ8 18 ποί ἰ0 ὃθ αἰἰεγδα ἴοὸ 81} ᾿Πθῖη. 

1 ΒοΙΒ οἵ ἐπι680 νϑγϑοβ (36 δῃὰ 87) Βανθ Ὀθθῃ οταϊ θα 88 βρυῦουβ ὈῪ 
Ἐ. 8. Ολα)έπι οσπι ἴῃ δυϊ ποῦν οὗὨ Αἰπιολὲ ἀπ 86 Ἰάγρϑν Μίδβογα, δυΐ 
ΤΠΘῚΡ ΘΠ ΏΘΏ 688 ἢΔ8 Ὀ66ἢ 80 ἱποτΟῸρὮΪΥ νἱπαϊοδίβα Ὀγ ὦ). 7. ΜΠολαοῖδ 
ἴη 8ὶ8 ποί68 ἰο ἢ18 Ηθῦσγον Βι:016, δῃὰ Ὀγ 2 ἤποδϑβῖ, Ψαλη, Μαιγεν, δὐὰ 
Ἰοϑδοητα εν, ταὶ τα Ἵδῃ ΟἾ]Υ τορθϑὶ ὑμοῖσ ἀσραμπιθηΐβι ΤὮ686 Ροῦβ68Β 
86 ἰουαμά πῃ πίᾶην ροοά ΜΒ2., ονθὴ ἴῃ ϑὅραπιβῃ Οὔθϑ, δῃη4 'ἱπ ΘΥΘΥῪ 
οἀϊιίοη Ὀοίογο 12, 48 γγ6]] 88 ἴῃ 411 86 δποϊθηίὶ νϑγβίομθβ. ΤΉΘΥ 8]80 
ΟΟΟῸΓΡ ἴῃ ὑδθ 2. Χ Α΄. ἰπ βρίϊδ οὗ 1π6 δά! οπ τηδάο ἔγσοσῃ 1 ΟἾγ. υἹἱ. θ8, δπὰ 
ΔΤΘ ποῦ οορὶοθα ἔγοπι ὑπαὶ ραβϑϑᾶρθ.0 [2880]}Υ ὑπ γ οδπποῖ ὃ αϊβρθηβοά 
ΜΙ ; θοοδα86, δοοογάϊπρ ἴο νυν. 7 δπᾶ 40, ἰνεῖνο οἱδἶθθ σγοσο ρίνθῃ ἴο 
16 Μεγαγιίθβ, δηα ἰοὰγ οὐ {πδπὶ τουδὶ ἤλυθ Ὀοϊοηροα ἰο [86 ἰγῖδ6 οὗ 
Βθύθοη, δαὶ (Π6 ὁμοιοτέλεννον ΤΥ ΘΘΒΙΪΥ πάτο ᾿οα ἰο (Βοῖγ οτη ἰδίου ὉΥ 
ΟΟΡΥ δίβ. 
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δηᾷ τοϊαΐθβ ἴο 81} [Π6 ΡῬυοπλῖ868 οὐὗὨἩ ἃ ρεδοθα! απά απάϊδίαγθοά 
Ῥοββοββϑίοῃ οὗ Οδῆδδη ψ ἢ τ[Π6 Ῥαηίαίθαοιι οοηίαϊη8Β. “Νοῖ 
οπα οὗ 4}1 εἰοὶγς θῃθηλθβ ᾿αά 5ἱοοά ὑοίογτα {ἰθηὶ; (6 Ιωοτὰ 

δὰ σίνθη τῃδπὶ 4}} ἱπίο {Πεὶ} Παηα,᾽ 88 [6 ᾿ιδὰ αἱ {Π6 ουῦς- 
βϑὲ Ῥγοιηἶβοα ἴο ἐΓοβ] 1, ομαρ. '. ὅ. ΕῸΣ δνϑὴ ἢ {Π6 (ὐαπαϑη ίαβ 

ΟΓΘ ποῖ 4}} εχίθγιηϊπαίθα, νοῦ ὑΠο86 ν]ο τοι ηθα ἀϊά ποῖ 
νϑηΐαγθ ἴο τηᾶῖκο ἂῃ αἰΐδοκ ἀροὴ {Π|6 15γδο] 68, 80 ἰοηρ' ἃ5 {Π6Ὺ 
τοιηδίποά 1] ἰο {ποῖὶΡ Οοά, οΥὙΎ 80 ἰοῃγ δβ8 Ψοβυα δπά 
.ν18. σοἰθπιρογΆ 68. ̓ ἰνοὰ (ὑυὰρ. 11. 6 844.), Ὀθοαιβο {πὸ Τωογὰ 
Πμδ4 ἰδκθῆ ανγαὺ 8}} {Π6}Ὁ σουγαρο.---" ΠΓ ΔΩΥ Οἱ6,᾽ 8808 (α]- 
νη, "’ Γαὶβθ8 δῇ οδ)θοίΐοη ἢ τ σαγά ἴο 116 γοϑί, Ὁ ἸΠΔΥῪ ΘΑΒΙΪν 
Ὀ6 αῃιϑννοσοά, Τὴ παίϊομβ οὗ Οδπδᾶη ὑγοῦ6 80 θυ βοα, δηά 
{Π6 1 ἴδαυ 80 1μποιουρὮὶν ἀἰδ᾽ιδαγίθπθα τΠ6ῃὰ, {πᾶὸ ἐπογ ὑπουρῃὶ 
ποίησ σου ἃ ΔΠΒΝΟΣ {Π6ῚΣ ΡΌΓροΟΒα 80 ψν6]} 88 ἴο Βθογ6 ροδοβθ 
ἔγοιῃ ὅΠ6 οἰ] ἀλη οὗ 15γὰ6] ὈῪ βοῦν! ]Ὲ Ἠαλίοσγ. ΟἸθανὶγ ΓΠΟΓΘ ΓΘ 
{Ποῖν ἰδ νγὰ8 ϑαδά θα δηα ἃ ροδοοία] οοσαρϑίίοη δηϑυγοά, ψ] θη 
{ΠΕΙῸ τνὰ8 ΠῸ ΟΠ6 ἴο ΔΗΠΟΥ͂ ΟΥ̓ ἴο δἰξοιηρὺ ΔΗΥ͂ ᾿Π]ΌΣΥ ; ΜἜΘη 
{Π6γ6 πο πὸ {πῃ γθαΐβϑ ΟΥ μἱοῖβ, ΠῸ υἱοΐθποθ ΟΥὁ ΘοΏΒρΙγδΟ168. ἢ 
--ὟΜΒ.. 45. ΤΊ ποὶ ἃ βίπρ]α ννογά, οἵ 4}1 [π6 σοοά νψογαβ {παᾶΐ [19 

1 ΤΏοτο 18. ΓΠογ οστο π0 ργουπά ον {Π6 σἤδτρα οὗ Ἔχαρρεογδαίίοη, νη] ἢ 
18. Ὀγουρῦ δργαϊπδὲ ἔμΠ686 νοῦβο8 ὉῚ αιμγεν ἀπα οἵ ῦ γϑιϊοδ δι ϊς 
ΟΥ 65; Ὀαΐ [ΠΟΥ͂ ἅτ ρογίθοι  Υ ἔσυϑι ΕῸΥ δουρὶ {π6 [βγαϑ] [68 
αΙἃ ποῖ ἱπιπράϊαιοὶν οὐίδὶπ 80Ϊ6 δηὰ πηάἰθραϊοα ροββοββίοη οὐ {86 
ΨΠ0]6 Ἰαπά, γοὶ 106 ῥγοτηΐβο οὔ αοα να πο ἐ] 816, δ'ποο Ηθ 
Βίτη56}} Πδὰ ἀδβίρπθά (μαὺ {π6 Οδπδαηῖίθβ βου! Ὀ6 σγασμαϊίῳῃ 6Χ- 
ἰογιηἰπδίοα (ἔχ, χχὶϊ, 29 βθαᾳ.; Ὠουΐ, νἱῖ. 322.) Απάᾶ 1 αὔἴδν [86 
ἀεαι οὗ ΨΦοθῆυα [8γ80] ὑθοδιηθ β]οϊ μὰ] ἴῃ {6 τνοσκ απίγυβίοα ἴο 
10 δα ἀπίαιιμ] ἰο [86 ἀοά, δπὰ ἱμδγθίοτθ πανοῦ οδίαϊποᾶ οοιηρ]οῖθ 
Ῥοϑβϑθβϑβίοῃ οὗ {π6 ιυλοῖς Ἰαηά ἰο {π6 ἔ0}} οχύϑηϊ ργοαϊοιθα ἴῃ Ναπι. χχχίν. 
1---]12, 6. 5. ἌΘνοΡ οοπαποτοά ΤΎτο δηὰ βίάοῃ, ἐμ 18 ν᾽ 88 πὸ Ὀγθδοῖ οὔ (Β6 
αἰνῖπο ῥργοιηῖ86, ἔον 118 οοπιρίείε Τὰ} Ἀ] θη ἀδροπά θα ἀροπ [8γ86}᾽9 β οἰ ἐν. 
ΤῊ τϑιπδτκβ οὗ Οαἰυΐπ ἀροη [18 Δρραγθηΐ ἀἰβούδρδπον ἀγα ὑἐβδγϑίοσγθ 
αυ16 (ο {Π6 Ροΐῃί. “Ἰἢ ογάθγ,᾿" 88 γΥγ8 ἢσ, “"1Π αἰ 411 ἀρρβάγαποθ οὗ ἀΐβογο- 
ῬΔΏΟΥ ΤΔΥῪ Ὁδ6 τοιηονθα, νγᾶ τηυϑὺ ποθ οἡ (ἴθ οπθ μβαπὰ {6 οἶθαν ἡπᾶ 
οοπδίδηί ΔΙ ἢ] Π 688 οὗ οὐ, ἴῃ Κοαρίηρ ἢἷ8 ῥγοτηΐβθα, δπα οἡ {86 Οἵ Ποῦ 
186 οἴ ΠδΟΥ 8ηα 5] οἱ οὗὨ [88 ρθορ]θ, ὈΥ͂ νν ἴοι (86 Ὀἰδββίηρθ οὗ αοἀ 
βἰἸρροά, 848 11 νγεγα, ουἱ οὗὁὨ {ποῖν 'ᾶπάβ. ΕῸΣ ν" αΐθυον ψγᾶγ (8868 Ῥθορὶβθ 
Θηραρεά ἵπ,  Πογαν ον {ΠΟΥ οατγτίοα {Ποῖγ βίαπαδγάβ, νἱοίογυ ν'88 ΓΤ δα 
ἴον ἴπδπὶ; δπὰ ἴπογθ τγὰϑ ποίῃίηρ Ὀαΐ {πο γ οὐ ΜΊ]] Ἰπϑο ΠΥ ἰ0 
᾿προάθ ΟΥ Ῥγονθηὶ ἴη6 δχίοσγιηϊηδίίοῃ οὐ 811] (6 ὶγ δπϑιηΐθϑ. Ηθησθ 
Αἰ ἸΒοιΡῚ ἐμὸν ἀἰὰ ποὶ ἀδίδδι {ἢ 8πὶ 411, 80 88 ἴο ορεὴ {πὸ γγαὺ ἔογ δοτὰ- 
ΡῬἰοἴθ ροββϑββίοπ, γοί πο γα  μ] π685 οὐ Οοα τγα8 ἀρρατοπί δᾶ ῥτοιηῖ- 
ποηῦ ; Ὀοσδαβα ἴΠ6γθ νου] μαννα θθθὴ πὸ (ΠΟΥ ἴῃ βοουτίπρ δα ταδί, 

᾿ὰπ -ἃἜ  --- -  ---- ---ὄ--  ἐ -.----- 
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Τιογὰ μδά βροόοκθῃὴ ἴο [6 ἢουδβε οὗ 1βγδοὶ, γοπιαϊπθά πηι} 816. 
ΑἹ] μαά σοπια ἴο ρ888. ΔἸ ὝΞΤΤ ιλδ φοοά τοογὰ,, 18 ἴΠι6 518] 
οὗ 411 1Π6 Βτϑοϊουβ ΡΓοιηΐβοϑ, νυ ΐοῖ! ὅοα μαα πιαάο ἴο 1βγϑβὶ] (εἢ 1 
Κίηρϑ νι]. 66.) ΟΥ̓ ΎΠ 686 1Π6 ρϑδςοθῇι! ροββϑβϑβίοῃ οὔ {1:6 Ἰαπά οὗ 
ὐὐπᾶδῃ νγὰ8 τοραγάθα ἃ8 {Π|6 6βββθποθ δηᾷ σθπηίγαὶ ροϊπὶ, Ὀβθοᾶιβθ 
{}158 βοββϑθββίοῃ νγἃ8 ἴο "6 ἴογ 18γϑθὶ {πΠ6 ἰοπαπάαίίοη οὗ 4]] {ΓΈ ΠΟΥ 
Ὀ]οβϑίηρβ, [π6 ρἰοασα οὗ [Π|ὸ σοπιϊηποά ΒΕ] πιθης οἵ {118 τοϑὲ οὔ ἢ 6 
Ῥτοπηΐβθ8 οὗ ἀοά; «ἢ οἰναρ. χχὶϊ!. 14. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΧΙΙ. 

ΒΕΤΌΕΒΝ ΟΕ ΤῊΗΕΒΕ ΤΥΟ ΤΕΙΒΕῈΒ ΑΝῸ Α ἨΑΙΕ ΙΝΤῸ ΤΗΕῚΒ ΟΥΝ 

ΓΑΝῸ, ΑΝῸ ΒΒΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕΒΕ ΑΥ̓ΤΑΒ ΒΥ ΤῊ 9ΟΕΡΑΝ. 

γ.1-8. Αἴον ΨΦοβῆτπα παά ἀϊν!ἀοἀ {Π Ἰαπά οὗ ὕδπδαπ, δηά 
1Π6 πῖηθ {γῦ68 ἃπὰ ἃ Πα] ὑγθγθ 'ἴπ ἃ ροβϑιϊοπ ἴο δηΐοῦ Ἰηΐο {Π6 
Ροδορία] ροββθβϑϑίου οὗ {ποῦ ἸΠη ΠΟΥ] ἴϑποθ, 6 αἸβιη 556 [Π6 δυχὶ- 
᾿ἸαΓΙ658 οὔ 1Π|6 ἔννο {γ1065 Δηἀ ἃ [4] ἔγοῃλ {Π6 ΟἹ]Π6Γ 5146 οὔ 16  ογάδη. 
ΑἹ {1 βᾶπὴθ {10 ἢ6 δοκπον]οασοα, νὰ σοτηπιθηάαίίοπ, [Π6 
διβϑ᾽ϑίδ πο 6 Ἡ81ο}} ΠΟῪ Πιδὰ το παἀογρα ἴο {ποῖν Ὀτοί τη, δηὰ αἴἶοο- 
τἰοηαίοὶΥ υτροά τπθτ ἴο δάποσθ ν τ 46] γ ἴο ἴπΠ6 Ιωοτὰ ἀπά το 
ἢἷβ Ιανν. ΤΠὺ8 6 βθηΐ ὑπ 6πὶ ἴο ὕΠποῖγ Πομηθ8, ποῦ οπΪἷν ἢ [816 
δχργοβϑίοῃ οὗ σοοὰ νν]51168, θὰ} δηγς θα ἢ {Π6 Ὀοοίγ, ΜΠ ΙΟἢ 
{Π6Ὺ 5ῃπαγθά ψ ἢ {Ποῖν Ὀγϑίῃγθη.-- -Ἴ 85. σΠ ρου 18. ποῖ αἰίδομϑα 
ἴο {π6 ργεοθάϊηρ ομθ ὈΥ Καῦ, {Π6 πλατκ οὗ δοαθθηοθ. Υἱὲ 1Ὁ πιαϑὺ 
06 οοπποοίρά Μ 1 {πα΄ ἘΠαρίοῦ, ἀπ σδῃποῖ δ6 ἃ ἀδίβοῃδα ἔταρ- 
τηθπί, 48 βενιλοίαἐ Ἰτλαρσὶποβ (ΕἸη]. 1. Ρ. 851.) ὙΠ δοοοῦὺπηΐ οὗ 
{16 τοΐγη οὗ [ἢ ΔΌΧΙΠΑΥΥ ἰΓοΟρ8, ἢ δα ογοββοα {Π6 «ογάδῃ δὲ 
]οβῃ ι8᾽8 σοπιπιδηά ἴο ΓΈΠΟΥ δβϑίδίδηοθ ἴο {πον Ὀγθίθσθη ἴῃ. 

1 πον 84 οἰβοϑθα ἴἰὸ δοοορὺ (6 νἹοίογθϑ, 'ν ῖοἢ νογο οβεγοα (μθτῃ. 
ΤΕ βὺπῃ οὗ ἴπ6 Μ 8016, ἱμογϑίογθ, 18 ἔΠπαὶ ποιδῖηρ δὰΐ {πον οσση ουνγαΡα͵ 60 
Ῥγδνθπίθα ἐμϑῖγ θη]ογηρ (μ6 Ὀ]οδθίηρβ οἵ αοἀ ἴῃ 811 (Ποῖν ΦἌ]Π6588.᾽"} 
Οοτάρδγα τινα {Π18 [86 ποῖθβ οῃ οὔ δρ. δὶ. 28. 
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τ Δ ΚΊΠρ᾽ ΑΓ ὍΡΟΝ ἐπ6 (ΙΔηδδη 68 (ΟΠ Δ. ἱ. 12 --1 8), 15 ΔΌΒοΟ] αἴο]ν 
10 ἀΙΒΡΘΏ58016 ἰο {116 Ὠϊδίογ!οα] σοτ ρ] θη θ88 οὔ ἢ Βυοκ, διὰ {Π6γ9 
γγο ἃ ἤᾶνθ ὈΘΘη ἃ ρᾺΡ ἢ 10 Πα Ὀδθη οτημῖθα, [ὺ 18 ΠΊΟΓΘΟΨΘΓ 
πηίγιθ {π8|0 6 Θυ θη β παγγαίοα 1 {1118 σμαρίοσ ὁσσυγγοα ᾿ΓΘΥΙΟΌΒΙΥ 
ἴο ποβθ οὗ {ἢ6 ργθοθάϊηρ οὔθ, ἔοσ {πὸ 1ωονυτ σαὶ οἰδία8β τσθ7γ6 
ΔΡΡοϊμποα Ὀοίογο {86 ἀθαῖὶ οὗἩ ΨΦοβῆπα ; (866 Πθ ποῖθ ὁπ. οἤδρ. 
ΧΧΙ. 1.)---Α.5 116 τοΐατῃ οὗὨ {π6 ἀγιηθά τηϑῃ ὈΘ]οηρίπρ; ἴο ἴΠπΠ6 ὕτννο 
{1068 Δπ4 ἃ ΠΑ], 18 ΟὨΪΥ ἀοβοσὶ 6 ἱῃ σΘΠΟΓΑΙ ἰ6 18, ὈΥῪ ἘΝ Υ͂. 1» 

88 ΤΟΟΌΓΣΤΙΠΡ᾽ Βοτη ον ῃο το δροαΐ (Π6 58126 {1Π16 88 {Π6 δυθῃΐβ ΠδΓ- 
γαῖα θοίογα (Οοὰ ἮΝ 866 οὔἴδρ. υἱῖ. 80) ; 10 ποῦ] ποῖ 6 αἱ αἱ] 

δ΄ ὙΑΤΆΠΟΘ ὙΠ {Π6 ἰοχὲ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒ6, 8ἃ8 Ο. α Ζιαρίάο, ΟἸονίοιιδ, 
Δ Πα ΟἴοΥΒ πᾶνθ ἄοῃ6, {Πα ΓΠΘῪ ὙΤΟΓΘ αἸ8Π)15804 1πηπηΘ ἀ]αίο Υ ἕο Υ 

᾿[Π6 οοποϊυβίοη οὔ ἔπ6 γαγβ. Βαΐ βις ἢ δὴ ἀβϑϑαπηρίίοη 18 ἀϊβργονβά 
ὉΥ ν. 9, ἤοτο ΤΠΟΥ͂ ΓΘ βαϊἀ ἰο ἤανθ Ὀθϑη (ἰβτη 1586 ἔτοτὴ 5 Ώ1]0}, 
ἴο ψ Βῖοῖι [Π6 ΙΒΓΆ611068 ΟΠ]Ὺ ργοσθθαϑα ἀπγίηρ [Π6 αἸβι θαΠ!]οη οὗ 
1Π6 Ἰαηά (οἢαρ. χυ!. 1), ὉΥ ν. 12 (866 [Π6 Σο Αγ ΚΒ οα [ππδὲ ν6 860), 
8 Πα αἶβο ὈΥ ἴδε ἔδοϊς {πδὺ {Π6 Σ᾽ Ῥγθβθῆςθ νγ88 ὩΘΟΘβϑΆΓΥ, Ῥ ΠΘη {}|6 
Του σαὶ οἸ 168 Ψ 6 ΓῸ δ] θοίθα, ἔογ [18 σοπῃοοσηθα {θη} 8ἃ8 τη οἢ 85 

(86 οἶον {γ1068.: 226» 6867 ἰβΒ ̓ Πουθογο οογγθοῖ πὶ ἔππ18 ΡΑΓΑρ᾿ γᾶ8- 
ἵπρ ἮΝ : τΒθη, θη ΦΦοβθα Πμαα Ὀγοῦρσ!ῦ {10 ψΣ ἰὼ ἃ βυς- 

οοββῆαΐ Γοστ πα θη, ̓ Δ4 οοπαυογοα {Π6 ἰαπά οὗ Οδηδᾶπ, δηά, 
ΠῚ ἢ ἴΠ6 ἢοἷρ οὗ [Π6 σοπητηϊτῖθοθ, πα οοταρ θ θα [Π6 ψογκ οὗ ἀ18- 
ἐπρυιϊίοη."---[πδίοδά οὗ γηρ βθνοσαὰὶ ΜΆ5. ἴῃ ᾿οπηποοίέ ἀπὰ [6 

οβϑὲ τοδὰ Ὡπ ΡΠ] ἴ8 Ἰουπά ἴῃ νυ. 7 πὰ 9 Β66 » 8η4 σοΥίΔΙΠ]Υ 

ΒΘΘΠῚ8 ΠΊΟΓΘ ἈΡρτγορτγίαϊθ ἴογθ. 86 οἤοῖςθ, πονγθνοσ, θθῦνγθοη 
{π086 ἔνγο ΒΥ πο γτηοῦβ σψογὰβ οἴθη ἀθροημβ θη ΓΟ Υ προη {116 
ηυσβίίου, ψΒοῖΠοΥ (ῃ06 ψΠΟΡ δα ἢηΪ8 δἰΐθηϊίοι πηοϑὲ ΒΙΓΟΏΡΊΥ 

1 Ἑτοτὰ {86 ροβί(ϊου ἰη ΜὨΐοἢ (ἢ6 οπαρίου βἰδηαᾶθ, δραγὶ γοτω οὐ 
ἙΟΠΒΙ ἀ ΓΙ ΟΏΒ, πρ ἀθοϊϑίοη οαπ 6 ἰογπιθὰ ψ ἢ τοΐογοποθ ἴο ἢ ρογοα 
ἂὺ ΜΓ ἘΙΟΒ (86 ΔυΧ. ἰΓῪ ἴγοορβ τοίυσπθά. ΕῸΓ νθα 1 {ποὺ ἀἸἃ τϑίυση δὲ 
ΘῸ ΘΑΓΙΙΟΡ ρογῖοά, (Π6 δοοοπηί οὗἁὨ 1Πποὶγ τοίη σου]ὰ θ6 ἴῃ 18 τσ ς ρ]6οθ 
ἤθγο, “' Ὀϑοδυβ86 ἰδ ᾿γ88 ῬγοΌρΡῸΓ ἴον ὑπ Βἰδίογίδη (ο τοϊαίθ δνθυυ ῖηρ' 
οἷ θοἸοηρεά ἰο {86 Βυθ] υραἰίοῃ δῃὰ οοσυραίῖοπ οὗ ὑπο απ, Ὀοΐοτθ ΒΘ 
δἰἰονγοὰ Π6 {Πτοδα οὗὨ 818 παγγδίϊνο ἰο θὸ ὑτοίζθη ὈῪ ἀεδβογιρίϊοῃβ οὗ 
οὔον ονθηίβ᾽ (1 ρλιίοοί Ορρ. 1. 42.) ----Α8. 0π6 βιυιητηοπβ ἰο (ἢ 686 δυχὶ- 
ΠΑΓῪ ἴγοΟΡ8, ἴο σὸ οὐδὸν στὰ (86 οἴδογβ Ἰηΐο Οδῆδδῃ ἰο να ῦ, ἰοσιηβ {ἢ 6 
τιἰγοἀποίίοι ἴο «0888 ὈοἾδῃ8 ἴογ (86 οοπαποδὲ οὗ (δπϑδῃ, 80 (890 ἀ18- 
τι 8810 οὗ ἐΠδιὴ ἴο {16 ῖγ Βομ]6 18 α116 ἴῃ ΡΪδοο, δὲ (6 Θοπο] υδίοῃ οὔ ἐπ δὲ 
Ἄοοηααθδέ, δηᾶ οὐὗἁἩ 106 οοουραίϊοπ οὗὁὨ {π6 ἰδπά ὃὉγ {86 πἷπθ ἰγῖθοβ δπά 
8- δ] . 
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ἀϊγθοίθά το [π6 σοηπϑοίίοη Ὀοίνγθοη πὸ {γ1068 οΥ ἴο {π᾿ ρΡο] 116] 
ὈΠΙΥ ἀπά ρονθι οὗ {Π6 ῬΑΥ ΠΟ ΌΪΑΣ ἐγῖῦθ. [ἢ [Π]18 ἰπβίδποοθ ἔπ 6Γ6- 
ἴοτϑ γνϑ πηαϑῦ ργοποῦῃςθ ΓΉγ. [86 οΥἹρίπαὶ σϑδάϊπρ, ἕο Υ Ἰοτ σὺ ΠΙΔΥ͂ 

ΘΆΒ}Υ Πᾶνο ἰοαπά 118 γᾶν ἱπῖο {πΠ6 ΜΘ5., ἴῃ υΊ ἢ Ὁ ΟΟΟΌΓΒ, ἔτοῃι 
νν. 7, 9, ἀπά 10.---ἰη ν. 2---4, “οβίιπᾶ τὐπο θη τἤθτη ἔῸΣ {Π6 
ΓΔ Πα ]π688 ἢ νῃσἢ ἐθοῪ πᾶν ροσγξουτηθα ἔποῖῦ ΟΡ] σΑ ]Οη8. 
ΟὙ9 Βανθ ἱορί 411 {δῇ Μῶοβθβ Ἴοτηπηδη θά γου,᾽ νἱΖ. ἴο μοῖρ 
γοῦν Ὀγοι τη ἴο οἤδοὶ τ[Π6 σοπαμοϑβὶ οὗ [πὸ ἰαπά (οἴ, ΝΝαη. ΧΧΧΙΪ. 
20 844. δηἀ οἴδΡ. 1. 18---15), “Ξ ἀπά Πᾶνα Πδαγκοηθά ἴο ΤΩΥ͂ γοΪο 6 
ἴῃ 4}} τη 1 ἢᾶνο οομημιδηπάθα γοι, 1.6. {Π6Υ Πα ἀυγίηρ [ἢ6 
γνΠ016 Ὀἰπ|6 ΠΟΥ ΆΪΥ δηα τ σι] ΓΙ οὈογοά 41} {Ππ6 σοτηπηδη 8 οὗ 
]οβῆυδ (48 ἴπΠοῪ Πα Ῥτοπι 864) οἤδρ. ἱ. 16 864.---Υ͂. 8. “ Απὰ 
ἢδανα ποῖ ἰδ γοῦν ὈγοίμΓΘη 411 [Π]18 {1π|6 απο {π18 ἀΔΥ,᾽ 1.6. γ6 
αν ΠοΙρθα {δῖ ἱπ ἃ ἔτη πα ὈτΟΙΠΟΓΙΥ πιδπηου, ἀπά ὈΥ͂ 
ΥΟῦΣ ΟὈοαΐϊθηςα ἰο Μίοβοβϑ δηά «)οβϑῆτιδ, 48 νοὶ ἃ8 Ὁγ [6 8ϑβ8ϊ1ϑῦ- 
8Π06 γτϑηάογοα ἰο γοῦν Ὀγοίθγθη, ἤᾶνθ “’ οὔβογνθα [π6 σοπιηγδπά- 
τηϑηΐ οἵ 6ἤονδῖ γοῦγ (ἀοά." (Οη ΓΟ Ὁ ὝΘυΣ 566 ΠῚ οοπι- 

ΤῊΘΠΆΤΎ οη ἴπΠ6 Βοοῖκβ οἴ Κιηρβ ῃ. 20) -ἶν. 4. Νὸν 88 Φεβονδὴ 

ἢ 858 ρσίνϑῃ γϑϑί ἴο γοῦν ὈΓΘΙ ΓΘ ΔΟσΟΓΪηρ᾽ ἴο ἢ15 ψογά, (ν] 4. ΟΠ δρ. 
ΧΧΙ. 44) γ8 ΤῊΔΥ ΓΟΙΓ ἴ0 γΟῸΡ ἰοπίδ, ἴο 1πΠ6 ]απά, ν ἢ τγἃ8 
δίνοη γοὺ ἴοσ ἃ ροϑβϑϑβϑβϑίοῃ (οἷ. οὔδρ. 1. 18.)---ΕΟὉΓ π Αγ, ΒΕΥΘΓΆΪ 

ΜΘ5. δπά οι εοηβ, ἀπά {π6 Ατδδὶς γευβίοῃ γϑϑδὰ Ὁ: Ῥαΐ {Πΐ8 

το ϊπρ 1 15. ΟΠΪΥ ἃ οοπ]δοίαγα ἰοα ηἀ6α ΡΟμ οἶπδΡ. ἱ. δ «πὰ Ναπι. 
χχχὶ. 22. ΤῊΘ ἡ) 4180, νυ]! οἢ 15 ἔοα πὰ ἴῃ 8θν ΓᾺ] ΜΆ. ἀπά 

οὐ" εἴοπ8, ἀθγῖνοϑ 18 οὐ ρίπ ἔγοπι ἃ σϑιιϊηΐβοθποο οὔ Ναπι. χῖν. 925, 
οὐ Ποαί. 1. 17, δῃὰ ἢ 18 ποῖ 4}} δρργορσγιίθ ἤθῖθ, 88 10 18 ποῖ οοῃ- 
βίγυοά σὴ ὦ ἀπά ὦ .---ΤῊ6 τνογὰ “ ἐδηέθ᾽" ἰβ 864 ἤθγθ ῸΓΣ 

λοιι868---- ΜΠ ΟΙΆΡ ΠΟΤᾺ ΟΧ υβὰ Νοπιδάσπι απαΐθ5 ἤπογϑηΐ 15γϑ 6 1:80 
ἀοβαμιία ((ΟἸογῖοσιι8). (οἷ, παρ΄. νἱϊ. 8; 1 ὅδ. ἱν. 10, χηΐ, 2; 2 
δηλ. ΧΥΣΙ, 17, χῖχ. 9, χχ. 1; 1 ΚΊίῃηρβ Ὑἱ11. 66 δηά οἱ 6 γ8).---- ον 
[Π656 ἰγῖδο8 μαά πο ἰοΗξ ἐΠμοῖν ἔἈ Π1}}165 ἴῃ ἐθηΐβ, θὲ ἴῃ ἔογεῆοὰ 
οἰε659 (Νὰ. σχχῖὶ. 17), ἀπά Ἐπογοίοσα ἴῃ ἤουβ68.---. δ. Οοι- 
τηοηάαίοι [ῸΓ ἐπ οῖν 6} 1 ὴ γ 18 [Ὁ] ονγθά ὈῪ ἃ (ΕΠ ΟΥΥ οχποχίβείοη, 
ἴο Κορ [πὸ ἴανν οὔ Μόοβϑβ, Ὀγ Ἰἰονίπρ ἴμ6 Ἰωογὰ {ποὶς αοά, δηά 
να Κη σ᾽ ἰπ ἢΪ8 νᾶ γ8, ὈΥ Οὐβοσνίηρ ΗῚ5 σοπητη ἀτη θη ἴ8, οἰθανῖηνσ 
πηΐο Ηἰπι, 83η4 ποπουγίηρ Ηΐπὶ ν] ἢ 411 ΠΥ ἤοατὶ δηά βου]. 
ΤῊ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ 81᾽6 ογον θα ἰοροίμοῦ, ἰη ογάος ὑπαὶ ορϑάϊθησθ 

ἴο Π9 ΘοΙλΠΙ Πα ηθη18 οὗ (ἀοα ΤῊΔΥ ὃθ ἀΘΘΡΙΥ ᾿πργθββθα ρου 
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(μοῖρ πιοαγίβ; τμῖ]δὲ 1Π6 016 Θχπογίαϊοη 18 ἃ σϑρϑιϊ θη οὗ 
βοδίίογοά 1πΠ] ποι οἢ8 ἰπ {Π6 Ῥεοπίδίοαςοι (οἴ, Ποαΐ. νἱ. ὅ, χ. 12, 
χὶ. 18, 22, χῖχ. 19; χχχ. ὑ, 16, 20, ἄς.)" . 

Υ.7 86ᾳ. ἴῃ γοῦβα 7 νγγ ἢπα, 88 αι)" ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ΟὈΒΘΓΎΘ8, 
8ΠΟΙΠΟΓ ΤΟΙΊΔΓΚ ααϊία οΠαγασίουβεῖς οὐ {Π6 δυῦμοῦ, ἢ ο, ἴῃ ἪΪ8 
ΘΠ ἀΘΑνΟῸΣ ἴο Ὀ6 ἰιιοϊά, βοτηθίηθ8 [8118 ἱπίο νυ θυ δηα βαρογ- 
Βυουβ γορϑυϊοπ8. «Γϑὺ 885 6 σΟΠΒΙἀΟΓΘα ἰξ ΠΘΟΘββαγΥ, [Ὁ 6χ- 
ϑΏΡΪ6, ἰο τορϑαῦ ἴοαγ {1π168 {Π͵{ ἴΠ6 ἐσθ οὔ 1μονὶ αἰ ποῖ τϑοοῖνθ 
ΔΗΥ͂ 5ΒΠ816 ἰῃ [Π6 ᾿Δπα, νἱΖ. ομδρ. χὶϊ!. 14, 88, χὶν. 8, πα χυῇ!]. 
1; δῃηα οου]Ἱά ποῖ σοηίοης ἢ ϊΠ1561} ἢ τη πο πἱἢρ᾽ 'π σἢΔΡ. ΧΙ]]. 
8, {πα 1π6 ὕνγο ὑγ1068 δηά 8ἃ- 4} Ἠδά Δἰγθδαυ τγϑοοῖνθα {Π|6ῚὉ 1ἢ- 
Βογιίδηςθ ἔγομη Μοβϑϑ οῃ [Π6 οἱϑὺ 5146 οὗἩ ἐπ6 ογάδη, θαΐ 8808 
10 ἀρᾶϊὶη ἰπ οἴδρ. χὶν. 8 ἀπά χνυῇ!. 7; 80 Βδσθ, μανὶπρ σϑίοσγοα ἴῃ 
γοΓ86 1 ἰο 186 4] δ για οὗ Μίαπαββθι, ἢ6 σοηΒ: (678 10 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο 
ΤΟ ἃ [Π6 τοῦ ἀραΐη, ὑΠπᾶῦ οπθ ἢ 8] οὗ {Π18 {τὶ 6 δὰ τϑοοϊνοα 
118 ῬοΒβθβϑίοῃϑ ἔγοιη Μίοβϑθβ ἴῃ Βαβῆδη, δῃά ἴπ6 οἴμοὺ [41 Πδά 
Ὀδρη ρἰαορά Ὀγ «οβίναᾶ δπηοησβὺ [Π6 οὔ ῦ ὑγ1068 οἡ [Π6 νγββίθγη 
β'46 οὗἉ {πὸ “ογάδῃ. ΤΠ 8. ἀραΐῃ ΤΥ Π 6 ΓΒ ἰδ. ΠΟΟΘΒΒΆΓῪ ὑπαὶ ἢ6 
Βῃοι ἃ γτορθαῦ, {Π|πάὲ  οβἰ για 150 αἰβη15864 ἐμοπὶ ([Π6 Μία α551168 
ΟΥ̓ [86 ΘαϑίθΓΏ 5146) τν0]1 ἃ Ὀ]αββίηρ, ᾽πὶ ογάορ {Παὖ ἢ6 ΤΊΔΥ 0),888 ἴο 
{16 οἰσι ἢ νοῦβ6, ὑνΠοτα ἢ6 Γοροτ8 {πὸ ψγογά8 νὰ  ΠΙΟΙ “οβῆτια 
ἀἰβιι 8864 {ΠἸ6η]. ἸΟΆΡ (ν. 7) ἰ85. ψίπουΐ 1Π6 οδ]δοῖ ἼΓΣΤΙΝ. οὗ 

ἼΓΙΡΓΠ» Ὑ Πἰοἢ. Τὰν ΓΘ θ6 ΟΡ] 164 ἔτοπὶ {πΠ6 σοηῃίοχί. :--ΤῈ6 

Κορὶ ΣΡ» ἰμβίθδά οὗ 1π6 ΑΚρέλιδ Ἴυγ» ΡΓΟΡΔΌΙΥ οτἱρίπαῦθα ἱπ 

ἴδ ἰογοροίησ Ἰῃ) 5 ἀπά βς ἢ ργα]]οἷ ΡΆ588 68 88 ν. 4, ΟἤΔρ. ΧΙ. 

8 ἀπά ἱ. 15; 8π4 ἐπογοίογθ (89 ΚοιμῖΡ, Ὀοῖηρ {Π|6 ΓΑΓΟΙ [ΌΓΩ], 
{πουρἢ 11 18 τηϑὶ ἢ 1Ἰῃ οἤΔρ. σὶν. 8) πηυβὲ ποῦ Ὀ6 σῃδησοά. ΕὟὌΓ 

1 Ἢ {πογϑίοτο ρδγπι 8 ἴποπὶ (0 τοΐαση Ποπιθ; Ὀαὺ οὐ σοπάϊοη 
{μὲ {πον βοῦνε αἀοά ψβθγονοῦ ἸΉΘΥ τὸ. Αὖ [Π6 ΒΆΓΩΘ {{ππ8 δ8 Ροϊηΐβ 
οαἱ {86 ταν, ΠδΙΠΟΙΥ ὃν Κοορίπρ ᾽ΐἷ8 ἰατ. υΐ βίῃοα (Π| νυ δ ΠΥ δηά 
ἱποοηβίδ ΠΟΥ͂ οὗ ᾿πππιᾶπ πδίαγθ δγο ϑυοῖ, {μα ΤΟ] ρΊΟΠ ΘΑΒΙΥ 8468. ἔγοπι 
{πὸ Βοατί, δῃΩ σαγθ ΘΒΒη 688 δπα οοπίθπιηρὶ ογθθρ ἴῃ, ἢ 6 τοααΐγ6 85 οὐ {86 πὶ 
ἴον δῃά ἀΠρϑποο ἱ ἴπ {ποῖν οὔβογνδηοθ οὗ (Π6 αν. Ηδ οἈ118 1ὑ {π6 ἰανν 
οὗ Μοβββ, {μὺ {μι6 Ὁ ΣῃΔῪ ποὺ ΒΟᾺΡ ΔΙΝΑΥ ΥΥ] ἢ ΔΙΓΥ Βρθου] αὐ] 0 8, να ἹΠΑΥ͂ 
Ὀ6 ΠΝ τοοϊοἁ πη {86 ᾿πδίγιοίίοη, Ὑγμ]ο (ΠΟῪ τϑοοϊνθα ἔγοπι ἐμδὺ 
αι 1] βουνδηΐ οὗ αοὦ. [16 ροϊηΐβ αἰβο ἰο ἢ6 πὰ απὰ θββθῆοβ οὗ {Π6 
αν, ἴο Ἰονὸ αοά, ἀπά οἴδανθ ἴο δἷπ), θθοϑι86 ουϊναγὰ νου ΐρ μη8 
οὐ μοῦ 86 1{{||6 ποτ. Ηδ δάβ οἱῇον νογὰ8 ἰο δηΐογοθ {ἢ 8, νῖζΖ. ἴο 
βοῦν αοἄ νι 41} (ἢ6 Ποαγὶ δηᾶ 4}} (6 βοὰϊ : νογὰβ ψῃϊςὶὶ ἱπάϊοδίθ 
Ρετίδοί βἰποογιν .᾽"-- ἀαἰυΐη. 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙΙ. 9---19. 468. 

[Π9 πιοδηΐϊηρ 866 σἢδρ. ν. 1.---ΦΧΨ,, 8. Θ᾽Ὸ5) Εἴολο, ΠΟ Ὼ {Π6Ὺ 

ΙΔ οὐαὶ θα 88 Ὀοοΐγ, ἰπ {116 βῖ)δρα οὗ οΑ 16, Βῖ]νϑυ, ρσοϊά, ὈΓΑΒ8, 
ἼΓΟῺ, δπά οἱοῖῃο8. ΤῊ 8 θοοΐΥ {ΠΟῪ Ἰ Θὰ ἴο 5.ᾶτὸ ἢ ἘΠ ὲγ Ὀτο- 
ἴσο (0 δα γϑηχαϊποα αὐ ἤοπιθ). [Ι͂ἢ {118 ἀοιηδηά «}οβ8ῃι8 
[ὉΠ] ον {π6 Ὄχϑμρ]α οὗ Μοβθβ, ψῆο, οπ ἴΠπ6 οσοϑϑίοη οὗ 16 
ἀοέδαι οὗ {πὸ ΜΙάϊδη 68, ογάθγθα ὑπ 6 ὈοΟΙΐΥ ἴο 6 αϊν!αθα ᾿πῖο ἔτγο 
6408] ροτγίϊοηβ, ἔπ 6 οη6 οὗἨἩ σοὶ νγὰ8 ἴοὸ ὉΘ ρσίνοη ἴο μοβθ γγῆο 
Πδά Ὀδϑη Ἰοΐν ἰῃ 1[Π6 οατὴρ, Ναπι. χχχὶ. 25 8)Ὼ4ᾳ.: 80 νὰ αἷβο, 
ψ 6 Π6 αἰζαοκοα ΖΙΚΙασ, αἰνὰ τῃ6 Ὀοοΐγ ψὶςῖ μ6 5οϊζρά 
ἴπογο, δηά ογάογθαά [Π6 μι] οὐ 1 το ὃ6 ρσίνθῃ ἴο {ποβ6 ψῆὸ πδά 
νναίσ θα ονοῦ [6 οᾶπτρ, 8πα ἀφογοοὰ {παῖ {πα 500} δἰνγαγβ 68 
ἄοπο, 1 ὅδῃ). χχχ. 28 846. 

γν. 9---12. Τῆυ8 ἐπ 6 ΔΕ ΧΙ ΠΑΡ ἴοτοθβ οὗ {π6 ἔννο {γ1068 ἀπά ἃ 
4} ἀοραγίοα ἔγουῃ ἢ ΠΟὴ ἴο τοῦαγη ἴο {Π61ν Ποιη68 ἴῃ [Π6 ἰδηά οὗ 
ΟἸ]εαά. Οπ ἐπ ψΑΥ̓ {Π6Υ ογοοίθα οἡ {ΠῸ6 θ8η}κ8 οὔ {π6 “ογάδη ἃ 
Ϊαῦρα δῃά δοτῃτηδπάϊηρ Αἰ8Υ ; Π]Οἢ 80 αἀἰβρ᾽ϑαβοά {110 [8γδ6]168 
ΟἹ {Π|8 βιἀ6, {πᾶ ἃ8 βοῇ ἃ8 ἔθ ὺ ποαγὰ οὗ 10, {ΠΟΥ στ γ δηχίοιιβ 
[0 τῆλ ῖκ6 νγᾺ Γ᾽ ἼΡΟΠ {ποὶν ὈγθίΓΘΗ.---Ὗ. 9. ΟΝ σ᾽ 5) ἐλ οἰιϊἰάνοπ 

οΓ ]δγαοῖ, ἀγα Π6 15γδθ 1065, σγἢο ἀνγοὶς τη Οδηδδη οἡ {18 8146 οὗ 

{πὸ Φοτγάδη.--- ΤΊ] Ἔχρίαπαίίοπ ἀρροπάήβαά ἰο δλιοἢ, “ἴπ {Π6 ἰαπά 
οὗ Οδπβδη," 18 τϑαμγθα ἤθσο οἡ δοοουηΐ οὗ {116 Δ. {}{1|6818 ἴο ἐΠ 9 
Ἰαπὰ οὗ ΕἸ]οαὰ ; οὗ, εἶιαρ. χχὶ. 2.- Οτίραα 18. αϑθα ἤθγθ 1π [Π6 
νυ ἀοϑῦ 86Πη86, ἴο ᾿παϊοαΐθ ἔἢ6 νυ ο]6 ΤΟΥΥΠΟΥΥΎ οὗ ἴπ6 15Γ86}168 οἡ 
{Π6 οἱ 6 Γ 8146 οἵ {πΠ6 “ογάδηῃ : 88 'π ΝΌμι. χχχῆὶ! 29 : Ποαῖΐ. χχχίῖν. 

1; ΨΔυάσ. ν. 17, χχ. ] ; 2 ὅδ. ἰϊ. 9; 1 Κίηρβ 'ν. 19; 2 Κίηρβ 

χχ. 88 (ἢ, τοη Παμπιον, Ῥὰ]. ρ. 229 586η.)---τῦῷ ὙΓΤΣ ὙΝ 

οἰ)ιι8 ροδδϑ688ογθ8 Καοίὶ γμογαπὲ, οὗ τολιϊοὴ, ἐλεν λμαά ἰαζοη ροϑϑε8δἴοη. 
ΠΟ ἰοση γπ|3»» ὙΠ 1Π6 κῳ ποῦ ρστοπουπηορά ἃ58 ἃ συϊίαγαϊ, ΘΟ Ό ΓΒ 

αἶδο ἴῃ Ναπι. χχχῖ!. 806. δ ισαϊά (μθθτν. ὃ 140 8.) ΒΌΡΡοΞβ68 {πα 
{|1|6 αδϑ88] ἔΌΓηι ὙΠῸ ἀΠἶἴοσβ ἴῃ τηθδηϊηρ ἔσομαι {Ππλὺ οῃρΙ ογϑα ἴῃ 

εἴθ ἰοχῖ. ΤᾺΘ ἑουποῦ, ἴῃ Νΐ8 ορϊπίοη, 8. ΟἿΪΥ πι864 1Π ἃ Ῥαββὶνθ 
Β6Π86 ““ ἐο ὁ Ποία " (νϊὰ. (ἀοη. χχῖ!. 18 ; ΕὐςοἸ]οβἰαβίθβ ἰχ. 12), τ 8 

[Π6 Ἰαἰίογ, πὶ [86 Θαυ]οΓ π]046 οἵἉ ῥγτοποπποῖπε 1ζ,) πᾶ8 {Π6 γοθοϊνθ 
βισηϊβοδίίοη : ἐο λοία οπδ᾽8 δοἰῦ ἰο α ἰαπά, ἴ.6. ἴο Δ ΟΠ 68 Βαπά 
ΠΡοΩ 1{, ἴο ἴδκα ροββθϑβίοῃ οὗ 11.-- δ γδ᾽8 οχρηδίϊοη οὗ {86 
Νιρλιαὶ γγην3 88. ἃ νοῦ ἀθῃοηι. ἔγοπι ΓΊΣΤῚΜ οαπποῖ δ6 βυβίαἰ θά, 

-Υ͂. 10. ΤΠ γδὰ 8 Θαιι να !θηΐ ἴῸ ΓΤ 39 ἐλ αἰβίγιοῖ 
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οΥ ἐδ “Ζογνάαπ, ἴπ6 Οογ, οὐ ταίποῦ [Ππδὶ ραγὶ οὗὨ [1 “ὁ νος ἢ ἰ8 ἴπ 
16 ἰαπά οὗ (ὐδηδδπ," νἱΖ. οὐ [ῃ6 νγαϑίθσῃ βι46 οὗ {π6 σῖνϑγ. 

ΤῊ ὧν οὐ ἰλορε ὃν ἐδια ψονάαπ, ἰ.6. οὐ [6 σγεβίθγῃ θαηκ ἘΠΘΥ͂ 
δγθοῖθά δ δἰϊασ ἜΛΑ, μ τὰ πιασηιηι αἀβροοξιι---Ἰἰατρα ὁπουρῇ 

ἴο Ὀ6 Β66ῃ 8πά ποίϊοϑα δῪ ΘνΕΓΥΒΟΩΥ. Μαιινον ἀηὰ ᾿ἰοδεπηινῶζίεν 
ΔΘ ὙΓΟΠΡ ἴῃ ΠΟΙ ἀ5βογίοη, ὑπαὶ [Π6 Δ]1ᾺΓ νγὰ8 δγθοῖθαά οἡ ἐῃθ 
δαϑίθυῃ ὕδηκ οὐ ἐπ6 Ψοτγάαῃ, “(85 8 ἀρραγϑηΐ ἔγοτω νυ. 11 δηῃά 41} 
{πὸ γοϑὲ οὔ {π6 παγγαίϊνθ." ΕῸΣ ὀνϑὴ ἴ ν. 1] ἰανουγθὰ βϑυςοῖ ἃ 
ΒΡΡοΟΒιοῃ, {16 Γαβὺ οὗ 86 παιταῖνθ 18 ἀθο ἀθα]Υ ορροβϑὰ ἰο 1ξ, 
ποῦν ἘΠ ϑίδηαϊηρ ᾿ἰοδοπην ογ΄ 8 ορὶ πίοη {πὶ “( {6 ΓΘ νγα8 ΠΟ γθᾶϑοῃ 
ΨΥ {Π6 Τ͵δπ5-ογάδηΐϊο 15Γγ86}1168 8ῃου ἃ Ὀμ1ἃ 81: αἰΐαῦ οα [Π6 
γγ ϑίθσῃ Ὀδὴ οὗὨἩ (μ6 γίνου." ΓΘ ΓϑΆβοη ΤῸΓ {18 18 ΝΘΙῪ ἃρρᾶ- 
τοπὶ μοι ἢ ἴσοτα ἔπ ἀσϑίρη δηα ἔΠ6 πιϑδηϊηρ οὗἉ [π6 αἰΐασ. Ασοογά- 
Ἰὴρ; ἴο ἴΠ6 ὀχρίαπαίϊοπ ψ  ΐοῖ ΕΠἸΘΥῪ ἘΠ ΘηΊ86]ν 68 σῖνο (ν. 24 566.), 
Ἷ ὰ8 ἴ0 Βαῖνθ 88 ἃ Ψ] 638 ἰῃ ΑΠΘΥ {1π|68 ὑπαὶ {ΠΕ6Ὺ 8180 ({Π6 
{1068 ὁπ ἔπ6 ΟΥΠΘΙ 8146) ἢδα ἃ ραγΐ ἴῃ ὁ 6! ουδὴ δηά ἴῃ ἢ 18 αἰ [δυ, 
ψΠΙΟἢ ᾿γ88 δὲ ἢ18 [Δ Όογηδοὶα ἴῃ δηδδη (π6 ἰαπαὰ οἡ {ἢ18 8146), 
δηὰ ἰο ργθυθηΐ {Π|᾿| ἀδβοοπάδηςβ οὗ ἴῃ6 1βγδθ] 168 (οη {ἢ18 8146) 
ἴτοτῃ βϑδυϊηρ ἴο {π6ὶΡ σμάγθη : “γ πᾶν ηοῸ ρασί ἰπ 4 ε]1ο- 
γαῖ, {πΠ6 (ἀοὰ οὗ 1βγΓ86], ϑῆοναιι πα8 ρ]δοθά [π6 “ογάδῃη 88 
ἃ ὈΑΙΤΙΟΡ θοίνγθθη 8 ἀπά γοῦ," ἐ.6. Π48 βοραγαίθα γοὰ ἔγοπι υ8 
Ὀγ [86 ΨΦοτάδη. 1 {Π᾿|ι αἰΐασ νγαβ ἴο συδγά ἀσαϊπϑὶ {818 ἀδῆρογ, 
1 1 γγὰβ ἴο ὍΘ ἃ Μ[Π688 (μαῦ [Π6 {1068 οὗ [πΠ6 ΟΥΒΟΥ β[4 9 
Ἰιδ4 α͵]30 ἃ ραγὶ ἴῃ “ΨΘῃόναῇ, τ0 τνα8 τνουβῃϊρρϑά ου {818 δι(6, 
δηά ἴῃ [118 ΓΔ ΌΘγηδοΪα ; [Π6 αἰΐαῦ τησϑὲ ἤᾶνα Ὀθθπ ογθοϊθα οη 
{Π158. 5146---δδ ν. 10. οἰθαυΥ βᾶγ8. Αμπᾶ ιἢ τἹρθΥ υπαογβίοοά 
{πη6 111} γοῦβθ Πδυ ΟΠ ἾΖθ8 νγ1ἢ [Π18. Τὴ 1βγδθ] 168 (οὗ [18 
5146) ἤϑδᾶγ {πὶ {πΠ6 ΕΘ ἢ 068, ἔζο.7) ἤαγα 811} {Π6 48. κιην- 

Ἰ9 ὯΝ υϑγϑιιδ ἰόγγαπι (αν ..) ΟΥ ἵπ ξασίοηι 8. ἔγοπίδπι ἰθνραδ 

Οαπααη. Ἐὸν {18 τηθαπίηρ οὗ ημ τον 866 Ο'δοηΐιθ 168. 11. 

111.--ἰο σ μ᾿ “Ὡν-ὃν υδτϑιι8 εἰἰξογίογεηι τοσίοπθηι 18}. Οὗ 

Ὁθγ διι8 γθρίοπθηι ̓ ἰοϊεὶ Ποναοίϊξατιμη ορροβίίαπι. 686. Ἔσργθϑ- 
Β'ΟΏ8 ΙΩΔΥ͂ ΔΡΡΙΥ͂ 0 016 8149 οὗ [9 «ογάδῃ ἃ8 νν6}} ἃ8 [Π6 οἵου, 
δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 ροϊῃηΐ οὗ νον ἴοπὶ νῃϊοῖ (Π6 αϊγθοίίοῃ 18 
ρῖνεη. Ἠρτο, ποννονθῦ, [ΠΟΥ τοίου ἴο {π6 Ῥδπκ οἡ 1818 8146, {116 
νγοϑίθσῃ ὈΔΠΚ, Ὀδοδαδθ [ΠΟΥ͂ ΓΘ βδρόκθη ἔγοτη ἴΠ6 βίδπάροϊπί οὗ 
[ἢο86 ννῆο Ὀ01]Ὸ [Π6 4187, νἱΖ. {πὸ {γθ68 πο ᾿ἰνϑα οἡ 1Π6 οΥΠΘΓ 

δἱἀθ οὔ {π6 “ογάδη.---Υ. 12. ΤηΘ τπῇο]θ οοηρτοραίίοη οὗ 188 
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ὁπ] άγθη οὗ ᾿βγαθὶ 8ββθιι θὰ αὐ 5810} (ΟΥ̓ 1π6 ἐδ Όθ 8616), ἴο 
ῬΓΘΡΑΓΘ [ῸΓ ἃ Βοβίθ ὀχρθαϊτοη αϑαϊηβδῦ {Π6 ὑγιθ65 Ὀογοπὰ {Ππ|Ὸ 
ογάδῃ, ἴῃ ΟΥ̓ ΘΓ ἴο ΡαΠΙΒἢ [ἢ 6πὶ ἔοσ {ΠπΠ6 βυρροβοα ογίπηθ, ψῃϊςῃ 
{Π6Υ Παά σοτημ 6 ἀραϊπβὲ πὸ ἰανν οἵ Μίοβοβ ἢ σοίογοπος ἴο 
1Π6 ἀπ οὗ {πΠ6 αἰΐαγ (1μαν. χνὶϊ!. 8 δά. ; θϑαί. χὶϊ. 4 844. ν. 18 
8464.), ΌΥ ἴΠ6 δγθοϊΐοῃ οὗ δὴ αἰΐασ οὐ πὸ Ψοτάδη ; δηὰ 1ππ8 ἴο 

ΘΑΥΤῪ οὐδ ἴΠπ6 σοτρτηδηἋ8 οὗ Μίοβαοβ σοπίαϊποα ἴῃ [)οαΐ. χὴϊ. 18 
8544ᾳ. ΤΠ ρστοϑῦ ΘΑρΡΌΓΠΘ688 οὗ ἴΠ6 18γ86} 1068 οἡ. {}}18 5146 νγὰ8 ρο- 
βοῦν 781 4016. Εν, δἰ ποαρσῇ [Π6 ἸζαΓ ν 8 ποῖ Ἰηθ θα 88 ἃ 
ΒΔΟΙΙΗ.14] Αἰΐαγ, δηα {Πογοΐοσα νγὰ8 ποῦ σΟὨΓΓΑΓΥ ἴο {πὸ Μοβαὶσ 
αν, γοῦ {Π| Ὀυ ογ8 οὗἨ [ὃ δά σίνοῃ ἴο ἐπεὶ ὈΓΘΓΏΓΘΙ οα {Π|9 
βι4θ βυοϊοηξ τοᾶϑοη [ῸΓ {Π6ῚῚ ΔΉΡΟΓ, “ΟΠ 8ροουηΐ οὗ {Π6ῚΓ 
Πανίησ πιδθ 8ηὴ ἱππονδίοῃ τι ποὰΐ {Ππ6 ἀρργοδαίΐοη οὗ {πὸ ΗἸσῃ 
Ῥγιϑϑῖ, οὐ {πὸ δάνϊςεδ οἵ {Πποῖτ ὈΓΘΊΠΓΘΠ ; ἃΠηἀ 4150 Ὀθοδιβα ἴΠπ|θ νοῦν 
ἴοττα οὗἨ 16 τϊζη 688 τωρ ἰοδὰ ἴο οὐ]. γε Κπον Πονν 5.6 ΓΗΪ 
[πὸ 1ανν ργο 164 ἔνγο αἰΐατβ, Ὀθοδιιβ (ἀὐοά ψουἹὰ ποῖ ὃ6 οτ- 
ἢ] ρροά ᾿π θοῦ ρἶδοθϑ ἴΠ8η ὁπ6. Απά {πογοΐογο, ἤθη ΠΟῪ 4]] 
ΒΕ ΡΡΟΒΘα ἔγοπι ἀρρθδαγαποθβ (Παΐ ἃ δοοοηα δἰἴαν ᾿δὰ Ὀδοη Ὀυ]], 
Ποῦ σουϊά ΠΟΥ ἀνοϊά οσοπάοιηπίηρ ἔπ ϑδου!]ασίοῦβ σοπάποι οἵἉ 
{Πο56, γῃο ὑγαῦα δβία ἢ 5Π1 Πρ ἃ σΟΥΓρῦ ὑγογβἢρ αἱ ναυΐδησο ἢ 
116 ἰατνϑ οὗ αοαἢ Ἠδηορ, 88 {Π|Ὸ 6 νγαβ ἃ ροβϑι ΠΥ {1 ἘΠ 6} Π 
δοῦ τηὶσῃῦ Ὀ6 τορατάθα ἃ8 80 6υ]}]} ἃ ἐπίηρ, ΠΘΥ οὐρσῇϊ ΠΟΥ ΔΙ ΠΥ ἴῃ 
Δῃ Αἴας οὐἨ βς] ΒΟΥ 8Π658 ἴο πᾶνθ σοπῃπηπη!σαῖοα {ον Ἰηΐθη- 
τοι ἴο ὑποὶῦ ὈγΘΙ ΓΗ ; 8 Πα ΘϑΡΘΟΙΆΠΥ τνὰϑ ᾿ὁ ΓΟΠΡ [0 ΡΆ58 ὈΥ͂ 
{πο ΗἸρῖ Ῥυιϑϑέ, δὲ νυ ]οϑθ πη [86 ν}}}} οὗ οὐ 8!ου] ἃ ἢανο θθθα 
αϑοθυϊδιηθα, ΤΉΘΥ ᾿οτο, ἴοη, ἀοβοσνίηρ οὐ Ὀ]4π|6,) Ὀθοδαβο {ΠΟΥ 
δοῖοα 85 1 ὕΠῈν νγθῦθ δΙομῃθ ἰῃ [16 ΜΟΥ], πα ἀϊά ποῦ σοηβι ἀον 
ναὶ οἴἴδβιοθ τηῖρὶνε θ6 σίνεπ ὃν ἴΠ6 πονεὶτγ οὔ ἐποὶν δοι.ἢ (Οαϊνϊη.) 
--. Βο σοπρτορσαίίζοη φαΐλονεα ἱμοηιδοῖυσε ἱοσοίλεν, ἴῸῪ ΤΟΥ ἢδα 
βῬῸΠΕ ΑΥΑΥ͂ αὖ {Π6 ΒΆπιὸ {ΠΠ|6 88 ἴῃ6 {71068 ἔγοπὶ Ὀογοπα [ἢ6 
“ογάδῃ, ϑϑο ἢ οη6 ἱπίο [ἷβ8 ΟὟ ἢ ΠΟΥ 8 Π66, 85 Β00η 88 (6 Εἰν1- 

βίον οὗ 6 απ νγὰβ σοτηρίοῖθδυ ΒΎΟΤΣ [818 11 18 δυ Ἰἀθηΐ, ἔπογθ- 
ἴογθ, {παὶ [6 δι χ  ΠΠᾺΡν ΓΟΟΡ8 τοπγαϊ θα ἴῃ {Π9 σὴ Ρ αἱ 5 ΠΟ ἢ 
ἈΠῸ] Π6 σου ρ]θεοη οἵ {Ππ|ὸ ἀϊϑιγ ατοη. [16 ποὺ δὰ γοιαγηθά 
ΒΟΟΒΘΥ δηα Ὀ8}} {Π|Ὲ Δ]ν οἡ ὙΠῸ ΙΓ ὙΔῪ Ποπλ6, Π6 ΠΟ  σγοσδίοη οὗ 
ἴϑγαϑὶ νυγοῦ! !ὰ ἤανο μϑασὰ οὗἉ 10 Ὀθίοσθ θαυ Θ.ΏΠ]οὴ ἀπα βεραγὰῖ- 
ἱησ ἴτοπι ὁΠ6 δῃοίθογ. 

γν. 18---20. Βεοίοσθ {πὸ [βγϑε] 68 (οι {Π|18 8146) ἀθοῖδγθ ννδσ, 
{Π|| ) 07) βθηα Ρ ΔΘ α8 δηα ἴθ ΥΙΠΟΘ8, ΟὁΠ6 ἴγοτα δδοὴ ΠΝ ἴο {πο Σ 
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Ὀγοίμγοη αὐ (Ἰ]οϑα, ἴο ππᾶκθ ΘΠ ΌΪΓΥ τοϑρθοῦηρ [Π6 βαρροϑβοά 
ΣΘὈΘΙ]ΠΙο ἀραϊηβὺ  μονδῆ. [ἢ {15 ΤΟΥ οὈαγθα τΠ6 ᾿ηβ γα 08 
οὗ Πθαΐ. ΧΙ. 14, ψ Π 6 ΓΘ 1Ὁ 15 σοτηπηδη θα {Παῇ [Π6 τοροσί οὗ βοῇ 

αὔτη 68 83}|4}} θ6 ἱπνοβϑι σαί Ὀαΐογε δηυτῃπρ ἔα ΠοΥ 18 ἄορ. 
ὙΠΟ 88Π|6 σουγβα γὰ8 ρυγϑαρα ὈΥ (Π6 {γἰῦ68 οἡ ἃ βυθδοαιθοηῖ 
οσοαβίοη, ἤθη ἴα Β ΘΠ) πι1068 σοιηπλἴοά {Ποὶν στοαὶ ογίπηα δἱ 
ΟἸθοδῃ ; θαΐ ἔπογο {πὸ σα] τγα8 ρτονθά δηά ἴππ6 ηἰβδίοη τι Πποαὶ 
ΤΟβ0]}}, δ υάρ΄ χχ. 12 544.---Κ. 14. ΑΔ. ΘνΟΓῪ οπ6 οὔ {Π6 ἴθη Ὁ Ν 

ὙΠῸ ὍΟΓῈ δβοηΐ ἢ ΙΝ Ππο 88 ἴπ6 Ῥυίοδὶ 18 ἀθβου θὰ 88 ΜΝ Ἢ 
ΕἸΣ ΆΛΩΝ ΉΎ, ΓΝ Ὴ «ἃ λεαά οὗ ἐἦι6 ἤοιι86 οὗ ἐλιεὶν ῥαίλιοτ δ 

ἀπιοτις 1λ6 ἐλοιιδαπεῖς οΓ ]βγαοί, ννϑ ταῖρινδ βαρροβο εἰπαξ ΠΟΥ ὑγ ΓΘ 
ποῦ {Π6 ρυῖποθ8 οὗ [Π6 1068, Ὀὰΐ ἢ θα 8 οὗἹἁ ἐλ Π}}}168,), 88 ὟΝ δηᾶ 

ΓΝ ῬΓΟΡΘΣΙ͂Υ πηθδῃ ἔδγμ ]168 δηα ΔΕ Π 6 8᾽ Ἠουι868 (εἶ ΠΑΡ. 

νῇ. 14) αι 48 116 ἀοραϊαίϊοπ 1 18 ἀθββοῦὶ θα ἴῃ ν. 80 δ8 οοηϑὶβὲ- 
ἴηρ οὗ [Π6 ΓΤΊΣΙΤ ἸπδΟΣ »γῖποϑϑ οὗ ἐλ6 σοπσγεραίϊοπ (ρτῖηοεβ οὗ 

{Ὑ1065) ἀπα "θα 48 οὗ ἤΆπΉΠ168 οὗ Ιβγδοὶ, ννὸ τηυϑί ἀθοϊάο {παῖ 1{ ννδβ8 

ΠΟΙ ΡΟΒΘΑ ρΡΑΓΟΪΥ οὗ ῥγίης65 οὗ {1068 Δη ἃ ρΑΓΕΥ οὗ 6848 οὐ δ η}}}168, 
ΒΟΠῚΘ {1065 θοϊηρ Γοργεβθηϊθα ἰπ [Π6 οὴ6 ΨΑΥ 8πα οὐἤϑῦβ ἴπ {Π6 
οἵ 6 ; απάὰ {παῖ {Π6 Ἰαον ὙΟΓΘ βθηΐ ἴῃ οαβ868, 1π τ Ὠ]οἢ 1Π6 6848 
Οὔ 1Π6 {1068 νγ6 6 δἰ ΠΥ ἴοο οἷά, οὐ οἴ ιϑυννῖ8ϑ ππβιϊθα ἴο [Κα ραγὶ 

ἢ ἴΠ6 ἀορυϊδίίοη. ΤΊ}8 Βα ρροβιιοπ 18 ἰἀνουγοα Ὦγ 6 ΘΧ ΓΘ, Οἢ8 
υϑ6ἀ ἴῃ ἴΠπ6 ψϑῦβθ Ῥαίογτθ ἃ8, ἐπουρῇ ΠΟΥ ἅτ ἴοο διῃδίρστιουϑ ἴο 
ἀδοϊάθ {Π6 φυοϑέοη οὗἁ ἐπϑιηηβοῖνο; Ὀαΐ 10 18 511}} ΤΟΓΘ ΒΙΓΟΠΡΊΥ 
σοπῆγπιϑα ὈΥ ἰδ6 ας ἐμαῦ ἴΠ6 {τῖδ6 οὗ [μον] νγαβ ποῦ γοργοϑϑηῃίθα 
Ὀγ {πὸ οἰϊοῦ οἵ τΠ6 {τῖδ6, {π6ὸ Ηρ Ῥυίοϑδὶ Ε]θαΖζαῦ, ἢἷ8 βοὴ δὰ 
Ὀγαβαπηρίῖνα 8.10 6880} ΒΒ 88 Ὀοϊηρ οἴ οβθη ἰηβίοδα ἔογ δαὶ 
ΡΌΓΡοΞο.--Υ. 16. Α,8 {Π6 τηθββθηροῦβ ρο]ονοα ὑπαὶ [ἢ6 ΑἸΓᾺΣ νγᾶ5 
Θθο:θα ἴο βεῦνα 8ἃ8 ἃ βθοοηᾶ αἰἴδὺ οὗ βδοσιῆςοθ, ἰη υἱοϊδίϊοῃ οἵ {116 
ςομτηδη οἵ (ὐοα, [Π6Υ Θοτητηθηοοα {ποὶν Δἀάγο88 τ τ [6 ομΑΡρθ 
οὗ ἀμέδ!]Π 688, ἀηα οὗ ΓΘ 6 ]]Ἰοἢ ἀραϊηβὲ πὸ Τωογτὰ αοἀ οὗ Ιβγϑοὶ. 

ΤΠ οοπογεσαίίοη οὗ ἐδα ρεορίδ 18 ἀθβοῦι θὰ ὃν 118 γϑργθβθη δῦνϑϑ 
8.8 ἐδε οοπιτεραίϊον οΓ Χολουαῖ, ΜΙ ΟὮ 18 ααϊθ ἈΡΡγοργϊδίθ ΠΡΟ, 88 
ἰλ νγὰβ8 ἱπ 268] ἴογ τμοὶγς (ἀοά ἀπά Ἰωοτὰ ἐμὲ {ΠΥ Πιδα Υίβθῃ 1ρΡ.--- 
ὈΞΙΣΣ23 ἐπ ἰλαὲ γὲ λαῦό διιῖξ πὶ ΑἸ ᾺΡ Ἵ). ὈΞΤΎΩΡ ἰλαί γε πιαν 

ποῦ γοοὶ ασαϊπδὶ υελοναῖ. ΤῊ 8 ἃ ΤΟ} ΒΙΓΟΠΡῈΡ ΘΧΡΓΟΒΒί 0 ἢ 

{πη ὈΡὉ: ΕΕΓΥ ἐγδηβρτββίοῃ οἵ 8 ροβίξἴνε οοιαπιδηὰ οὔ Θοά 
15 ποθ Πα δραϊηδὲ ἢ]Π|, 8 ἰγθᾶϑοη ραίηβίὶ ἢ 15 ΤΩ] ΘΒΙΥ͂. -ἰπ ν. 
11---20 ῬΠΙ πο δ5 ὈΣΙΠ 8 ἔοστγαγα ἔνγο ΘΧατηρ 68 οὗ 3108 σοτητη 6ἀ 
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ἈΡΑΙηϑὲ {ΠπῸ Ἰωογὰ, ναῖον Π84 Ὀθθη [Ὁ] ονγθὰ ΕΥ̓͂ βανθσθ ρεπίβῃ- 
τηθηΐ ; δηἀ βῆονβ ἐμ γοῦν {Π6 ἱπαστηθηῖ Ἡ]ἰςἢ [6 ἔννο ἐγ 068 δηά 
8 δαὶ ἢ νου] Ὀτίηρ' ποῖ ΟὨ]Υ ροη {{Ἰθιηβ8οῖνοβ θὰϊ ἀροη {ἢ ἡ ο]0 
φοοηρσγοσϑίοη ὮὈΥ {Π|61}Ὁ ἀροδβίαϑυ ἔγοπι {{|Ὸ ᾿οστὰ, 1η νν. 17 δπά 18 
.)186 τουτπ 48 ΠΠ6πὶ οὐὨ τῃ6 συ πῃ ἢ [Π6 ρϑορὶθ ἱπουγτοά ἴῃ {Π6 
ἀδβουὶ Τπτοῦρῆῇ [Π6 ΙΔοἰαίγουβ νγουβῃὶρ οὗ [π6 Μοδθ 8} Βα] θοῦ 
(Ναπι. χχν. 8), απὰ ἔγτοπι ψ ]οῖ ΠΟΥ πα ποῖ Ὀθθη οἰδαπβθὰ ἴὸ 
ἴμαὲ ἀαγ. Ἔ ἽΝ ὭΣ ἸΟΨΤΟΓῚ ἐδ ἐλδνδ ἰοο {ἰε6 70 ὧδ ἵπ ἐδδ 

ἐπι σιιίν ο ΡΔΟΥ, ἰ.6.γ) ἀο γοῦ ἸΙοοκ Ὁροη {1118 51Π 88 ἴοο 58π18]} ἢ 
ὯΜ ΠΟΙ 15 (Π6 βίσῃ οὗὨἍ {π6 δοουϑβαίϊνα, (εἶ, Μισαϊά Τ᾿ ἢγΌ. Ρ. 671.) 

ὙΣΒ ὮΝ ἐλ σαΐ ἰπνοιισὴ δον, τπ 6 σα! τ ἰοἢ τγαβ Ὀγουρῆ ἀροῃ 

τι8 ὈΥ {π6 σουβῃὶρ οὗ 5844] Ῥθοσ, (να. Νπι. χχν.).---Αςοογάϊηρ 
ἴο Ναμῃ. χχν. 7---9, σοπῃρασοὰ σὴ ν. 19, [16 φίασιιθ νν ἢ] ἢ νγα8 
Βιιϑροπάθαά ονοὺ ἴΠ6 1βγδθ 68 ἴῃ σΟηΒΘαΆΘΠΟΘ οὗ {ἢ18 5β[ῃ, νγᾺ8 
δνογίθα, αὔἴθν ἔνθ -ἰΟΓ ΓΠμουβαπα δα ἀϊ6α, ρυϊποῖρα  ὈΥ͂ 1860 
χοαὶ ψοἢ ῬΒΙΠΘἢ 85 πᾶ βῃοννῃ ἴῃ ορροβίηρ ἐΠπ6 ἸΔο]αΐγοι8 ὑγοῦ- 
Βῃρρεσβ. Ὑ]ιδὲ ἔπη σα Ῥ πο 88 Πᾶνα τηθαηΐ, θη ἢ6 5814 
{παἴ, Ἀρ ἴἰο {Ππ|᾿1 ἀαν, 15γαϑὶ "δά ποῖ θθθη οἰθαηβθα ἔγότη ἐπ 6 58ἰη οὗ 
Ῥροῦῖ Μαδιιια απιὰ ᾿ἰοδοπηιῆ ἶδν ταα κα {Π|18. ΤΘΡΙΥ : “ Οοα νγᾶβ 
Ἰηἀθρα ἀρρϑαβϑά ὃν {Π| Ζϑαὶ οὗ ῬὨηθἤ 8, Ὀαϊ ΟὨΪΥ 8ὸ ἴα {παὶ ἢ 
Α8 ὉΠ Πρ {πῶὺ ΔΠῪ ποῖα βΒῃου]!ά [4}} ἴῃ πα ϑογϊηπαΐθ 
Βα ρΠΙοΥ ; {πο86, πονίανοῦ, τιῃο Ἰιδά ἰΔθη ραγὶ ἴῃ {Παΐ ἱπιρ ον, 
ὙΘΓΘ 8{1}} Ἰηνοϊνθα ἴῃ σε ποῖνν βία πάϊηρ, δη νου ]α δἰ Βοῖηθ 
δαΐαγο {{π|6 Β 8 Γ 1Π6 α8ὺ ρα Πἰϑῃτηθηὶ οὗ {Π6 ἀν ηθ βαπίθιςθ." 
Βα {πΠ6 ραββᾶρθ ἃρρθα]οὰ ἰο, Ναηι. χῖν. 20, ψθοσο αοά πη}- 
ἄγανβ [Π6 ἐΠΠγοαῖ, (Π840 ἢ6 νν}}} δχίθγτϊηδίθ {116 ρθορὶθ, ου δεοοπηΐ 
οὗ {π6 ᾿ηϊογοθββίοῃ οὐ Μοβϑβ, δπὰ 84.585 εΠἸαᾶὲ {Π|6 πη Τ ἉΓΘΓΒ 8881] 

411 416 1π {Π|Δ ἩΠ ΟΡ 688 ἀπα ποῦ 866 [ἢ6 ῥχομ 86 απ, σαπηοξ 
ΡῈ εἰϊριὶ 48 8ῃ δ πδϊοροιβ ο8836, [ὉΓ ἔπ6γτὸ (ὐοά ἀο68 ποῖ βίαυ [ἢ8 
ΡΌΠΙΒΠτθηΐ, θαΐ πηοάογαῖθβ 11, ἀπα ἴῃ ὅπ 6 τ] ΔΠ688 οὗ {Π6 δδῃΐθποθ 
ῬΓοΟν 68 ἢΪ8 ἔογρίνθηθθθ. Βοβιἀ6β, (οά οδῃποῖ ραπίβἢ ἃ βίη νν Ιοἢ 
ἢ ἢ885 οὔποθ ἔογρίνθῃ. ἀπά ἐπογοϑίοτο ἐξ 116 οσίπια οὔ {Π6 ᾿Ου8 10 
οὔ Βαδὶ θοῦ γγὰβ ἀνεηρθα ΟΥ̓ {π8 ρίαριι; αἴογ πο ρίαρτιθ Πδὰ 
θθοπ οηάυγοά, 15γ86] ννὰβ ἔγοο Ὸπὶ συ δῦ, ρῥγονι ἀϑὰ {παὶ [ἢ 6 
Ῥυπιβητηθηΐ ᾿δὰ ργοάμοοά 4 ἄθθρ δβογσθηςθ οὗ ἔπ βῆ. ΤῈΘ 
ΟΠΪΥ πἰπάγαησα ἴο {Ποῖ σοτηρ οῖθ ρατγιβοδίίοη σου]α ὃ6 ἴῃ ἐπ 6π- 
βοίν, 16 ὉΠ6]ν Ποαγὲ 81}}} ἀθ σηϊοα ἐπ [6 8ῖη, ἀπά ΠΟῪ στ τὸ ΟὨΪΥ 
ΤΟΒΙΓΔΙΠ6α ἴτῸΠπὶ {Π|6 σΟπΊ ΠῚ βίο οὔ τὰ ΒΥ [16 ἔβαν οὐ ἔασι Π Ὁ ρα ΠΙ5ἢῃ- 

403 
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τηϑηῦ Δηα ρῥίαρσιιοβ: ἐὺ, 7ουὶ ὅδηι αἰϑΥδοτ 18 ἘΠ ΓΘΌγΘ οογτοσί ἴπ 
π6 δχρίδηδίϊοα τ μον 6 ρῖνοβ, δπὰ νψῃϊοῦ Ο. α Γαρία6 δπὰ 
Οἰογίσιιδ ανο δαοριοά : “΄ ἔτοπι το ἢ γνὰὸ ἀο ποῖ γαῖ βυΠς] 6 ΠΕῪ 
ΒΗΓΣΊΠΪΟ ; ἴογ ΤΠ 6 Γ6 βθϑιῃ ἰο ἰἰᾶνα Ὁ ΠΊΔΠΥ ὙΠῸ ἀϊα ποῖ γαῖ σοη- 
Ῥγθῃθηα {᾿| ρστοδίμθ88. οὗ {Π|0 οὐὔῖτηθ. 86 Ῥγον. χχ. 9. Απά 
ποτ ΟΓΘ ΘΥ̓ΘῚ Β0Π6 Ψ|0 ΒΘΟΓΘΟΥ ΜΟΥΒρροα 11|ὸ σοάβ οὗ 
τη6 Ομ δαπιῖο8 ἀηα ΟἸ]ἸΔ] θα 8, ἃ8 γὙ6 ἸΏΔῪ ΟἰΘΑΥΪΥ ρσϑῦθοῦ ΠΠῸΠη 
ὁ) οβῃυ8᾽8 Δα αΓ688 1π ΟΡ. χχῖν. 14-98. ὙΠ νοσάβ οὗ ΒΡ] π6 [88 
ἄο ποῖ "ΡΥ {πὲ ΔἀΌΪΓΘΥΥ Μ1}}| ῬΘΟΥ ννᾶ8 δοίαδ!  Υ ργϑοιϊβθα {Π6ῃ, 
δα {πᾶ| [}6 ᾿ιΘαγίβ οὗὨ ΠΙΔΏΥ ὙΥΟΓΘ 511} σουταρί. 5) ΠΣ ὙΠῸ από 

ἐλόγ τσαϑ {ἢ ρίασιιο, ϑοηϊ ἀροι {Π6 σοηαταρσδίϊοη οὔΠ6 μογά, Ἡ]]οἢ 
εδυβοά [Π6 ἀ681} οἵ 24,000 πιθὴ (Ν ἢν χχν. 9.)---ΚΥ.18. ΤΊ]6 τηθδη- 
ἴὴ 0 15: Απά ἰο-ἀαγ γοῦ ἃΓ6 ἀἰβροββὰ ἴο [χη ΔΙΥΔΥ ἵγοτῃ [ἢ 1,οτά, 
Πα ὈΥ ἃποίϊιον σοῦ ]]!οη ἀσαϊπϑὲ ἢΐπὶ ἕο Ὀτησ Π18 ΔΏΡΟΥ δρδὶη 
1ο-τποστονν ρθη {116 νη] οἷθ οοηρτοραίίοη. )}) ΓΜ ΤῊ ἢ ἀπά ἐΐ 

εοἱϊὶ σοι ἰο ραδ88, ψε τοὺοἶ, ὅ.γ ἴογ “1 γρ το ῦοὶ το-ἄαγ, ὁ 
{|θ . .. .-ν. 10. “Δὲ ἐ ἐλὲ ἰαπά οὗ γοιιν ροδβθ8ϑῖοη ἴ8 
μποίφαπ, ἐδόθη ρα88 ψ6 οὐδρ ππίο ἐδα ἰαπα οὐ ἐδὲ ροδδβοϑϑίοη οὗ 
“ελουαῖ," ἄς. ὕὐποϊφαιῃ : {Π6Ὶ} Ἰαπά ταϊρσὶνῦ δοοπὶ ἴο {6 πὰ ὉΠΟἾΪγ, 
Ὀοσδαβα {πὸ Ἰμογσγὰ δὰ ποῖ ἢἤχϑρα ἢ15 δροάβ {]οσθ, Ὀὰϊ 1ῃ 1Π6 
ΠΟΙ ΣΎ ἡ [118 5146, ἰῃ (ὑδπᾶδῃ, δπὰ δὰ {Ππ8 ΟΠαγδοίθυβθα 1 88 
ἢ18 ΟἾἢ ροϑϑθβϑϑίοῃ. ΤἬΘΥ ταϊρὶὶ Ὁπογϑίογο πᾶν Ὁ} Π0 δὴ Αἰ ταν 
ἴον {Πϑηλβοῖνοβ οὰ ὑπ 6 Ὀογάογβ οὔ [Π18. ἰαπα, ν ἹΠ1Π [Π6 Ῥοββθβϑίοπῃ 
οἵ «{6ῃονδῇ, ἴοσ {Π| ργροβο οὗἁ ργββουύνιπρ ἴογ {Π6ΠΊΒ6γ68 ἃ ΒΠΔΓΘ 
ἴη 15 ἀοα. [1 8ιςἢ ὃ6 ἴμθ οα86, Ρ] 6185 δα ν᾽868 ἴΠ6 πὶ ἴο ΟΓΟΒ88 

ΟΥ̓ΟΙ 86 γροθῖνθ ἃ βῆδσθ ἴῃ {Π|ὸ ἰαπὰ οὗ {πιὸ [μογ᾽8 ροββθβϑίοῃ, 
ΓΑΙΠΟΡ τπδηῃ ἘᾺ}}] αὐγᾶὺ ἔγοη ἴΠ6 Τωοτὰ. Μαωδίιιβ 88 νν8}] ρᾶγὰᾶ- 
ΡὨγαβθα Π18 νϑῦβα 8ἃ8 [οι ον: “ 1 γὸ {πϊηἰς (πα (ὐοα [188 ποῖ 
τοοοῖγοα γοὺγ ἰαπὰ πο {πὸ βαῖηθ ἴδνου" ἃ8 οὐγϑ, Ὀθοϑῦβθ ἢθ 
566ΠῚ8 [0 ἀνν6}} ΠῈ 8, ἀπ 10 15 (ὉΓ {παἴ γοάβοη [δ΄ ν ἄγὰ δὺοαυΐ 
ἴο 6518 0}18ἢ ἃ ψγουβῃρ οὗ γοῦν ονη, οἰἰδηρθ γουγ ἃροάδ δῃηὰ δόμα 
ΟΥ̓ΘΡ ἴο 8. ΒΕῸΓ ψ6 ὙΠ 5118 Ὑ6 ΟἿΥ ροββθββίοῃβ 1} γοῖι, ΓΑΙΠΘΓ 
ὉΠ Π]ονν γου ἴο 8ἰπ ἀραϊπβὲ ὈοὶΪΐ. (σοα ἀπά ουγβοῖνϑβ, 1.6. Ὀυθακ 
ἋΡ {Π|θ σοι πὶτυ οὗ τοὶ ρίοη, σιπουΐ ν]οῖ πὸ παιοη οδῃ 

1 Οαϊνίπ᾽ 5 ἀχρίδηδίϊοιι 13 ποῖ δβαιϑίβοίοτυ : "" {86 ΤΟΙΠΘΙΊ ὈΓΆΠΟΘΘ νγ88 
ποΐ γοῦ φυϊϊο Ὀυγίοά, ποῦ [86 ἈηρῸΥ οὐ αοὐ οχεποι.᾿ ΝοΥ 18 ἰδδὶ οἵ 
Οαϊπιεί, Μρ|ιολαείϊδ, ἴπ6 Εἰ χεσείϊοαὶ Ἠαηπαδοοῖ, δα οἴμογθ, “" 10 5.11} ὁχ- 
ΡΟΘ68 8 ἴο ΓΟΡΓοΟδΟἢ πᾶ βἤδῃ)ο."ἢ 
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βίαπα."--ΓΊΜΙΙ ἰο ἑαζε ροϑϑεδϑίονι, οἵ. γ. 9. “ΤΩ Β6γῈ 18 οοηϑίγυσα 

βγϑὺ 1} ὦ. πὰ {Π6η πῖῦἢ [Π6 δοσαβϑαίδνθο. [Ι͂η ἢ 6 ]Ἰαἰίεῦ σοη- 

βἐγαοίίοη ἴδ ον οοουγ8 ΠΟΘ πᾷ ἰπ ΨΦοῦ χχ. 18.---. 20. ΤῊΘ 
1001} νϑῦββ σοῃήδί η8 ἃ 1πουρῇῦ, Ἡ ΠΙΟἢ βαρροϑίθα 186] ἃ8 ΡΒ 6 ἢ 85 
γγ5 βρϑδξκίηρ, δπὰ ν. 20 18 ἀἸγθοῦΥ οοηποοίοα τ νν. 17 δηά 
18. Τμα βεοοῃὰ οα86 τϑίοσγοα ἴο ὈΥ Ῥπθἤδβ, ἱπ οι {ΠῸ 
στίονουβ βίη οἵ δη ἱπάϊνι ἀπ] Ὀτουσης ἀονῃ {Π6 νταῖῃ οὗ (οὰ 
ὍΡΟΙ {86 τ Π0]6 σοηρτορδΌοπ, τγ88 {Ππ|ῶ0 οὗἨ Αοἤδη, νγΐο σοτηταϊ θα 
ἃ ἰγ65ρ888 ἴῃ ἴΠ6 δοσυτβοὰ (της (ομαρ. νἱ1.) ηθίναβ ἀρα68 
ἃ ΤΑΪΠΟΙΤῚ 8α τηΔ]8, ἃ8 (ὐαἰυΐπ ἀπ ήαδιιιδ, Ὦᾶνο οὔβοσνθα. Βαΐ 
16 σοηϊγαβῦ Ὀαύννθθῃ [86 τη ϊηπ5 8ηἃ 116 τη8] 8 18 ποῖ, ἃ8 Οαἰυΐη 
ΒΌΡΡΟΒΘβ, δοΐνγθθπ “186 βθογοῖ 8) οὗ οῃ8 πιδπ᾽ δηὰ “ἐὀρϑη 
ἸΔοϊαῖτγ., ΤῊ ρϑγαρῆγαβο οὗ ωιωξίι8 18 Ὀδίίον, “1 Αοἰιδη, δέον 
σοπητ ηρ ΒδοΙ] ρα, ἀἰά ποὺ ρϑυβῃ ἀἴοπθ, θαΐ ὄνϑῃ ἴπθι οα 
88 ΔΠΡΤῪ ΜΗ [π6 ἡ οἷα οοηρστορσαίίοη, νᾶ! ἀο γοὰ ΒΌΡρΡΟΒΘ 
Ὑ}}} 06 1Π6 οα88 1 γοῦ, 80 σγϑαῦ ἃ Ὡπιη ΟΣ Οὗ Π16Π, σοΟΙλΠΪ 80 
ϑτίονοιβ ἃ βὶπ ἃραίηβι (Δοά 3"---ΤῊ6 που ὰβ "))ὴ ὗε ΓΓΤῚ ΒᾶνΘ 

Ὀδοπ τηϊδαπάογβίοοά ἰπ ναγίουβ ᾶγβ. 7μμὖ2ν πονίονον σοπάογοά 
{{Ἰθιὴ οουτθοῦγ. ΤΊ]α ργορον ἰσϑηβίαθοη 18 ἐ' απά ἢ ἀἰοά ποὶ αἴοτιδ 
)ὸν λὶβ ἐπίχωϊ,᾽" ἐ.6. 6 νγὰβ οὶ [{|ὸ ΟΪΥ ομθ ΠΟ ρου βιθα οἡ 
δοςοαῃΐ οὗὨἨ δ18 ρα], ὈὰὉ ἢΪ8. οἰ] ΛΘ ν ΓΘ α]5ο ἱπνοϊνοά ἴῃ 18 
ΡυπΙβπιθηΐ, οἷ, σἤΔΡ. νυἱῖ. 24. 

γν. 21---29, ΤΠΘ ὕνο ὑγϊδθβ δπὰ ἃ 4} σγοσα βίαν ]οά αἱ (Π6 
ΒΌΆΒΡΙΟΙΟη, ΘΧρ  ββθα ὈΥ 1ῃ}8 Διῃθαββδάοῦβ οὗ [Π6 ἢ1π6 ἐγ θ68 ἃπά 8 
ΠΑ], {πὶ ΤΠ6Υ Ιηϊοπαάρα ἴο το ρ6] ἀραϊηβὶ [π6 Ἰμογά, δῃὰ τηδὰδ {6 
βίγοηροβῦ ργοίαβίϑεομβ οὗ {Ππεῖγ ἱπποοθῆσθ Αὖὐ {Π68 88πι6 {1π|6 ἴΠ6γ 
δχρ]αἰηθα ἐπαὶ ΓΠΘΥ νγ Γ6 80 Δ τῸΠπ Παν ΠΡ ΔΩΥῪ 800} Ἰη οητίοη, 
{δὲ ἔπ ὺ Παά ογθοϊοα τῆ6 δ]ΐαγ, ποῖ ἔὺγ ἂη δἰΐδγ οὔ βδουιῆσα, Ὀὺΐ 
{παῖ 10 τπηϊρης ΒΕΥνΘ 85 ἃ Ν᾽ ΓΠ655 ἴο Ροβίογιγ, {πὲ ΤΠΘΥ͂ γογ8 ποὶ 
βοραγαίθα Ὀγ {πὸ Φογάδη ἔροπι {πΠ6 (ἀὐοά οὗἁ {πδὶν ἰδίου ὙΠῸ νιδϑ 
ΜΌΓΕΗΙρροά ἴῃ Οὐαηδαη, Ὀὰὺ Πδὰ {1186 8ϑαπ|6 ρᾶγί ἴῃ ἢϊπὶ 88 {Π|Ὸ 
1βγϑθ} 168 οη 1}}18 514.6.ἷ---Ὗ, 22. Γ᾽ Οὐ ΌΝ ὥς 5 το πάογρὰ 

1 Οαϊυϊη διὰ λίαδιιμα, τὶ 1 }8(166, ς64}} δἰζοπτοη ἴο [86 πιοάθβίν ψ ἢ 
ΜΠΙΟΒ 16 ἔπο ἰτῖθοβ δπᾶὰ ἃ 84] ἀοίθπαά ἱὑβοηιβοῖνεβ. ᾿αϑβίμβ ρῖνϑϑ 
Ῥτοπηΐπομοθ ἴο {Π6 ““ δΔατηΐγαθ] 6 πιοάοϑν οὗ {π686 ΠΟΙῪ τηθη, ψηο, 1 1ἢ- 
οαέ ἐπαϊρηδιίοι, νυ ποὰΐ τθοῦϊ πιϊπδίίοη, Ὀαὺ Θδἰ ΣῪ δηα βουϊουβὶν ἴἄγονν 
οδ (86 οἴαγρθ οὗ [86 τηοβί δίγοοίουβ ογίπιο ; οὗ ν βῖ ἢ ὑμδῪ 6 Γ6 ἴῃ ἔδει 
80 ἱπηοοσοπΐ, ἰδὲ {Π6 ΥΘΥΥῪ δαί, ψ]6ἢ δὰ Ὀτουρης ἴΠθαὶ ἰπίο βυβρίὶοΐοι, 
88 δὰ δὴ δἰϊθιημι ὁπ {ποὶν ρατί ἴο ρυδγὰ οί τποιηβοῖνοα δηα ὉΠοῖν 
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ὉΥ τρδηΥ, ἱποϊυάίηρ ἴαμγον: Ἰεὰβ Ῥδογὰπὶ «εἶονα. 1518. 15 
Ἰησοχτοοῖ, δηἃ ννθαβθηβ ἔΠ6 Β0η86; (1) Ὀδοδῦδο 1 θυ Βοοσυιῃ 
ον] ἃ 6 ἰπ [86 ΠΘΌγονν ὩΥΤ ΦΝΤ ὙΤῸΝ (ςἶ Ποαυῖ. χ. 17; 15. 

Ἔχχχνῦΐ. 3), ἀπὰ (2) θδοαυϑθ ΟΝ μη σοῦ ]ά ἘΠθὴ 88 ἃ ρυθάϊ- 
σαῖθ Πᾶν ἴο βίδηα δου τῃ6 ῬΓΌΡΟΙ ὩΔΠῚ6Ὸ ἢ. [1656 [ἢΓ60 
πϑιη68 οὗ (ἀοὰ δ΄Ὸ δυγδηροὰ ἴῃ οσάϑν δοοογάϊησ ἴο {πὶ ΟΧρΓΘ9- 
δἴνεπεϑ : ὅμ Οοα 88 1μ6 βίζοῃρ οπϑ, ἴμ6 ΑἸπα ρ νγ, ΟΝ 

αοα νἱῖ τϑίδγθμοθ ἴο ἐΐπθ οοχωρθΐθπθβϑ οὐ [ἢ9 ἀϊνίπθ παίαγο, 
ΓΑ ἴΠ6. {ὙῸ]Υ Ἰἰνίηρ Βείηρ, 88 ἣθ σϑνϑα]θᾶ ΒΪΠλβ6} 1π [ϑγδεὶ ; 

ΔΠᾺ 4}1 ἴπγθθ ἃγα Γαροαίθα ἃ β6θοοῃα {ἰπη6, 88 {Π6 πιοβῦ θασγποϑὶ 
ἈΡΡΘΔὶ (αὶ οου]ὰ Ὀ6 τηδάθ ἴο [πΠ0 ΟΠ]Υ ἔγὰθ αοά, ἃ5 {π6 Ὑ 688 
οὔ τπ6 ὑσυἢ οὗ τ μδῦ ΠΟΥ γνοσο δθουΐ ἴο βαν. Τὴ Ὡμ» νΒΙΟἢ 

[0]]ονν8, 15. ἃ ἴοστη οὗ δϑβανογαίίΐοῃ ; [Π6 νου 15. Ἰοῖδδ οαί, φαϊῖθο ἴῃ 
ἀοςογάδησο ΜΠ ἢ “΄ εἾ,6 ὈΤΌΚ ἢ ΒΡ Θοἢ οὗ βιιδάθηϊν δοοιιβθὰ ἴππο- 
σΘΠ66,᾽ ἀπ ὩΔΥ Ρ6 Ὀαβὺ βΒΌρ} 164 ἔτοπι Υ. 84, 85 11 ἢ88 θθβθῃ ὉΥ͂ 
86 «Αγαδὶς ἀπὰ ΟἸΠΕΙΒ: ΝΩ͂Ν 5 “ᾧ τ΄Ὸ νανε, .6.) (Ππὰϊ 

ΜῈ ἰᾶνὸ ποῖ ἄομθ {118 ἴῃ το θα] ἴοη, οὗ ἴῃ ἰγδηστδββδίοη ϑραϊηϑὲ 
“7 6]1ονδὴ (ν. 28), ἴο Ὀ.114 δ αἰϊαν ἀπ τΓΠ ἀννᾶγ ἔγοπι οπονδὴ. 
Το ννογάβ ΣΣ ὩΠ Ὡ Τ-Μ λοίρ αι ποὶ εἰ ἄαν, ἴ 6.) ἀο 

τποὰ ταῦ  Γ Ραμ δὴ ἀηἃ ἀἐΒΙΓΟΥ͂ 8, ΔΓ6 ἃ ἀϊτοοῖ δρροδὶ ἰο (Σοὰ 
Ἰηϊτοάπορα ἰηΐο {ΠΕΙΣ ἀββονθγδιίοη, 0 [Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ρὶνπρ ἴο 
1Π01} ἀδο]αγα οι, 81}}} ρυθαῖογ ἕοσοθ ἀπά χϑιηονὶηρ 8}} ἀοιιδὶ 838 ἴο 
1.16 {τα }] 688 οὗ τ δὶ ΠΟΥ βὰγ. Τἢ18 ἀρ 68) ἰ8β ψθακθμῃοα, τ 

ῬοΞίοσ ΠΥ (ῸΓ Θνον ἔγοπιη 8.6 σοταπιβδίοῃ οὗ βυιοἢ 8. οτἶπιο,᾽᾿᾿ δᾶ ὑγραβ 
ΟἸ τ βεδηθ ἴο ΟΟΡΥ͂ ἱμαῖὶγ ὄἼχϑιρὶθ. [1}π 118 τϑϑρεοῖ Οαίυἱπ ΜΘ] ΒΑΥΞ : 
“ ΠῊΉ οἷν δυοϊἀϊπρ 411 τερσοδςοὶ ου δοοουμὲ οὗἁ {86 1) ΥΎ ἄοπο ἰο {Π6π|, 5 
8 ΓΤ ΘΧΔΙΏΡΪΘΟ οὗ τηοἀεβίν, ν' ΒΙΟὮ 18 βεΐ ῬΙΌΥΘ 18 ἴῸΣ ΟἿΓ ᾿πιΣδίϊοη, 80 
1880 1’ 11 Βῃοιυ]ᾶ θυδὺ ἤδρρθὴ ἰὸ ὰβ ἰο 6 ὑπ] 801Υ δ]διηθα ἴον ἀοΐπρ' ἃ 
(ΐορ νΒοἢ 1 πτδΒ σὶρηῦ ἰο ἀο, νὰ ϑβου]ὰ Ὧ6 βα(δββὰ τὴ} οἰοδγίῃ 
οὐυγβοῖνεβ, δηὰ (8 τουϊηρ᾽ (μ6 ομδτρο." 

1 Τοδ ἴἤσθο πϑῖηθβ οὔ ἀοᾶ δτὸ ρ]δοθᾶ ἰπ {1:6 β8πὴ6 δβοθπάϊῃρ᾽ ΟΥΟΥ 
11 Ῥβ.]. 1, ψβογο ᾿εησϑίεν  ονο Ὧδ5 186 Ο]]Πονν ἱπρ' ΔΡΡγορσγὶδῖὶθ σομδσκ : 
“16 Βϑδρίῃρ' Ὁρ οὗ παπιθὲ τηυδί 811 {π6 Ὠγροοτιίαβ ψ ἢ ἴοστοσ, 88 {Β6Ὺ 
Ὀγῖηρ Ὀοΐοσο {μϑῖν ογ 68 {Π6 τη 8] ΘΒ(Υ οὗ δΒίχῃη ἴο ᾿ μοδΘ ἡυἀρστηθῃΐ {ΠΟΥ ΔΓΘ 
Θχροβοά. ἴῃ {86 τοϊδοη οὗ {μ6 86 {1168 ἴο δδοὴ οἵ βοσ ἴῆθσθ 18 ἃ ογσαάα- 
ἐἴοη. ἘΠΟΒῚ πη ἸΏΘΆΠΒ ΤηΟτῸ ἴμδῃ ΕἸ, αι Βἰοἢ 16 ἐααϊν α]ϑηῦ [0 118 Β' Πρ ΪδΥ 
ΕἸοΔΏ. ὙὍμὸ Ρ]υΓᾺ] τρᾶτκβ {86 1] Π688 πὰ σίομοβ οὗ ἴπ6 αἰ νη πδίυγο. 
ψεδονδῇ 18 [86 "ποϑ8έὲ ἐπ αἰϊεα πᾶτηθ, ὈΟ(Β ἔγοπι [18 ἀογὶ ν δίίοη.---ἰϊ ἀθβουῖθεβ 
Αοά 88 {86 ΟὨἿΥῪ τε] εχἰβίθποο--- ηὰ ἤγτοσῃ (86 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ υβ8ρὸ οὗ [ἢ 
ἰδηραδρο, Ἡ ΠΟ δβουῖθοθ ἰο ΨΦοῃον δ (86 πιοβὲ ρἱοσίουβ γονϑϊδίϊομϑ οὗ 
(ὐοα ἰο δπά ἐπ δελαϊ ψ' ̓ Ϊ8 ρϑορὶ6." (οἴ. Βοϊίν. 1). Ρ. 360 864.) 
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9 ἔο]]ονν [Π6 ἀποϊθηξ ἸΓΔἢ 8] αἴοσβ, τ ἢο 41}, ψ τ [Π6 ὀχοορίίοη οὗὨ 
1π0 (λαϊάφθ, αἸῖον [6 βθοοπα Ἰῃΐο {π6 Πἰγὰ ρϑύβοῃ, ἀπά ἐπ 8 ἀο 
ΑΔΥ ΜΠῊ {πὸ αἰγοοῦ δάάϊοββ ἰο (ἀοά.---ΗΠανιηρ (μ8 οἰθαγοά 
ὉΒθηλβοῖνοβ οὗ ἴΠ|ὸ σἤαγρα οὗ γϑρϑ]]οὰ ἀραῖμϑὲ [Π6 1,οχά, ἐΠοῪ 
τοῦαΐ ὙΠ θαυα] ἔοσοθ ἴΠ6 βυβρίοίοη οὗ ἱπίθμαϊησ ἴο ΟΥ̓́Τ ἀροη 
1Π0 Αἰἴᾶγ ΟἰἼΠῸΥ ὈΌΓΩ “ΟΥ̓ ΣΊΉ ΡΒ, τλϑδύ Οἰοτίηρπ, ΟΥ̓ ρθδοι-οὔεν- 
ἴηρ58. π3. ΓΗ ΤΣ «]ελουαΐ υοἱἱϊ δοοΐξ ἐξ, ἰ.6. ΜᾺ] ρα πΊ88 ἰξ 

(οἷ, 1 ὅϑδιη. χχ. 11), 18 ΔΠΟΐΒΟΥ ῬΑγοητοίῖολὶ δα]αταίίοη.---Ψ 24. 
ΤΠ6 οἶαυ56, “ Απὰ ἔξυο μαυό ποὲ (τιϑδηίην, [Πδΐ 9 μανθ) ἄοηθ ἱξ 
ΓΑΙΠΟΡ ἴγοτι δηχιθίυ, [Ὁ ἃ Γ6Ά801),) [ῸΓ νγὙ0 8814 [0-ἸΔΟΥΓΟΥ,, ὁζς.," 
Ἰηἰγοάμςθ8 [Π6 ἀδβοῦ ρίοη οὗ ἴΠ6 ρΡΌΓΡοΟΒΘΟ ἴοῦ σι ῖο ἢ {ποῪ θυ ὲ 
1Π6 αἰϊαγ. ἽΞΤΟ ἄοδβϑ ἢοῦ πλθϑῃ : σοηδεζίο, οοσίίαίο (])αΐ}6), ἀπά 

ἐμογοίοσγθ 18 πο το δ6 Ὀἰδορὰ ἴῃ βηθογάϊπδίοη ἴο ΓΔΕ ΤῺ» 88 10 18 

ἴῃ 10 ϑερέμασίπί ἀπά Ὀγ Δίαιον, “ ἔτοια δηχί θυ δρουΐ {Π ἡπρ." 
ΤῊϊδ᾽ ΟΠ]Ὺ ΘΟ 5 [Π6 ΘΧΡΓΘβ510Π, ὙΠ] ἢ ἸΏΘΔῺ8 “’ 7,07 α γεϑαδοτι.᾽ 
ΓΘ Γϑϑβοη [ῸΓ ἴΠπ6 ογθοοη οὔ [ἢ δἰΐασ νγὰ8 ὕΠ|01Ὶ Δηχ οῖυ, 1680 αἵ 
ΒΟΠ16 8 δοαποηῦ ρογὶοα (7) ἴπΠ6 ἀσβοθηάδηςβ οὗ {Π6 πῖπο {Ὑ10 68 

Δῃὰ ἃ [417 τσὶ ΒΔΥ ἴο ἐμοῖσ ἀοβοθπάδηίβ : “ἐ ψῃαὲ Πανθ γθ ἴο ἀο 
ν ἢ ΘΠ ονδὴ, (6 αοα οὗ 15γ86] ᾽ ἐ6. Φε!ιονα ἀο68 ποῖ σοη- 
ΠΘΓΠ γοῦ,; Ηδ 18 ΟὨΪΥ οὰν (ἀοά, [Ὁ τὸ ἴᾶνθ ἢ18 Βα οί ΓΥ ἴῃ {ἢ 
τά ϑὺ οἵ α8 (υ.25.). 6 ῃονδὴ μ88 ρἰδἼθὰ [Π6 “ογάδη ἴὉΓ ἃ ὈογάΟΓ 
βούνθθῃ ἃ8 δῃηά γοι ; γ6 ἢᾶνθ ὨΟ ραγΐ ἴῃ δ ῆοναῆ. ΤῊ] ΔΗ ΧΊΟΥ 
γγ88 οἱ ΔἰΓοροίθοῦ πολ! ]οα ἔογ. [πῃ 4]] [16 Ῥγοιλ 808 ΟΠΪΥ Οὐπϑδη 
(86 Ἰαπά οἡ {{|18 8:46 οὗ ἔπ6 «“ογάδη) δά θθϑη τηϑπιϊοηθά (Ν π. 
χχχὶῖν. 1---12) 88 ἴΠῸ ἰαπὰ σῇ οῖ «6 πονὰὴ πουὰ σίνο ἴο [8 
ῬΘΟΡΪΘ [ὉΓ δὴ ἱπῃοσδηςθ ; 8πΠ4 ὑΠΘΓΘΙΌΓΘ δὲ βοῖηθ πῖαγθ ροτοα ἱξ 
σου] θ6 ΘΑΒῪ ΟΣ 186 [4186 ἸῃΈΓΘηοΘ ἴοὸ δ6 ἀγαννῃ ἔπαΐ ΟὨΪΥ ἢ 
15γδθ] 1168 το ἀνγοὶς 1) Οὐδ ηδδΠ ΡΓΌΡΘΓ, θοἰοηροά ἴο 186. ΡΘΟρΪ6 οἵ 
}  μόονδῆ, δηὰ ποῦθ δαὶ {Π6ῪΥ δά ρατὶ 'ἰπ «ϑιονδῇ. ΓΞ ΩΣΤΙ 

Ἴ ὈΘῸΞΒ (80 11} γοῦν ΤοὨΣ]ἀΓΘἢ τηαῖκθ ΟὟΤ ΟὨ] ΓΘ οθαδ0 (ρτο- 

νϑηΐ {Π6 1) ἔγοτμη ἔδασηρ [Π6 Ιμογὰ.".--- 6 1 βπϊεῖνθ ΤΌΤ ἐν 

ἰηϑίοδα οὗὁἨ {π6 Δ τγονιδίθα ἴοσγιῃ ταν (1 ὅϑπι. χνὶϊ. 29) 15 

ΔΗΔΙΟΡΟΙΒ ἴο ΕΣ ἘΖοΙ. χχῖν. 9, Ἴρλα Εϊοο]. ν. 11, θυ 18 ἃ ἀθ- 

ΡΑγΓΘ ἴγοια 186 ΟὨΪΥ͂ ἔόστα οιωρίοσϑα ἴῃ ἴδ9 Ῥοῃέαίθαοδ, ΤΙΝῚ) 

(εξ. Ῥροαΐ. ἰν. 10, ν. 26, νἱ. 24, ἄς.)---. 26. 1εὲ τι ργέραγϑ 
ἰο διιϊϊά ἰδ6 αἰίαν ἰδ ἃπ Θχϑιρὶο οὗ 586] οχμογίαζίοῃ δαορίαά 
ἔγοια ὅπη6 συγζοηὶ ἰαιρσίαρο οὗἨ ἁ ΟΥΟΙΠΑΥΥ [1 6, ἴῃ τ] 6ἢ 116 βηϊῖθ 
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νοῦῦ υἱῦϊ Ὑαν γοϊδιῖνο Δ Ὅθ πυρά ἴογ {π᾿ ᾿πῆπινο (οἔ, 
αδῃ. χχχὶ. 26, )-ττὶ 8 1Π6 σθηθσαὶ ἴσαι οι ρ]ογοα ἴο ἀθποίς 

ΑἸ] ὈΪΟΟΑΥ βδοῦ ῆοθβ, ὁ σι ἢ ΟΠ] οϑγίαϊῃ Ρογίουβ τγοσὰ ρἰδσθα 
ὍΡΟΙ {Π6 ΑἰΓαΡ 'π αἰδιϊποίίοη ἔΌτα ἌΡΑΣ τ ἢ 88 ΘΠΓΙΓΟΙΪΥ͂ 

οοηϑαπηθα.---Ὗ. 27. Βείισθεπ οὔ» Μανιϊιίοο αὐον τι8, ἵ.6.) Ὀοΐνγθθῃ 

ΟΌΡ ἀσβοθπαάδηίβ οὐ {6 ἴἔνο 814.08ϑ.Ό 77Παὲ τῦὸ πιαψ ρεγίογπι 
{ἰι6 εογυΐοθ οὗ υἱλουαῖ, δοίοτε ἢΐδ 7αοο, ἰ.6.,) Ὀθίοτα {Π6 ᾿Ρδγηδοῖθ, 
ἰη ἢ «Φ6Πονδῖ νγὰ8 ΘητΠγοηθα.---ἾὟῦσ, 28. “ Απά 10 ψ1}] σοπιθ 

(0 Ρ485, 1{ {ΠΥ 58118}} βρθαῖκ (ἢ 8) . . . , [Π8 ΝΥ6 8[14}] 88. 
(ἴῃ {Π6 ρϑυβοῃϑ οὔ ουν ἀθϑοθῃάδη}8) : ὈΘ οἷ (6 ραΐίθγη οὗ 186 
8118 οἵ Φοίοναι, ἄς. ἐοεοπηνϊ ον 18 ΔΥΟΠΡ ἴῃ ἢΪ8. νυ ]βὴ ἴο 

ρὶνς ἴο {Π6 νογά ΓΏΔΗ͂ {π6 πηϑαπίηρ βίγυοίαγα, ὁπ ἐῃ6 στουμπά 

{πᾶὲ [Π6 4], τ ἢ οἢ ννα8. 01} ὈΥ 1Π6 ἔνο {γἱθ68 πα ἃ αὶ ζ, νγγὰϑ 
ποὶ α σοργ οὗ 6 αἰΐαν οὗ Φοιονδῆ, Ὀυὰϊ απ αἰέαγ οὗὨ «΄6ἤοναῖι. 
ΤῊΙΒ τηϑαπίηρ 15 ηοῦ βιιρροτίοα ὈΥ 58. οχ]ῖν. 12, δηὰ τ6 ΤΕΡΙΥ οὗ 
16 ἔννο ἐπ] ῦ 68 δηι ἃ [δ] ἰθδὰβ ἴο [Π6 ΥΘΥΎῪ ὀρροβιέθ σομο]υβίομ. 
Τῃ 118 ἴοσιῃ απ τπιϑδηϊηρ [118 ΔΙᾺ νγὰ8 ποι ὶηρ᾽ ΤΔΟΤ {Πᾶῃ ἃ ΘΟΡΥ͂ 
οὗ [86 οπθ αἰΐαγ οἵ «ϑἤῆονδῆ, {πᾶὶ δον ὉΥ {π6 Δ ΌΘΓΠΔ016.--- 
Υ. 29. ΤΊ)6 βρθαϊκθγβ οοηοϊθθ ὈΥ Θχργθϑϑίηρ {Π6ῚΓ ΠΟΥΓῸΥ αὖ [86 
1πουρῆὶ οὗὨ τ} 6] ]ΠἸοπ ἀραϊηδὶ {π6 Τωογά. 1 ἄστθθ ΨΠῺᾺ τηοβὲ οὗ {Π|6 
ΘΟΠλ θη δἴοΥ8 ἴῃ δα ρροβίηρ [Π8 τηθαπίηρ οὗὨ Ὑ Ἢ πη το 

δ6: “Βο ἴδ ἐγ ἔγοηι υ8,᾽ πὰ ἴῃ ἰακίπρ' ἡϑῶ ἴο 6 ρ]ϑοπαϑίϊς, 

8 ὦ θαυ ΠΥ 18. ἰπ οοιητηοη ραυΐδηοθ. ᾿Θοθοηΐιιδ (868. 1. 

4718) οὐ ἴΠπ6 ΟἿΔΕΡ πδηὰ ταηάθγβ ἴξ : δῦβιῦ ἃ ποῦὶϑ ρδῈὺ θαηι 
(Φοβοναπ).) ΤῊΪ8 ἱπίογργθιδεοη, [δ 18. Ἐγιι6, Β66 18 ἴο ὕ6 ᾳνουγοὰ 
ὃγ {π6 ἐογηιυΐα ΓΓΤΩ Νν ἜΡΙΑ (ϑδιη. χχῖν. ᾧ ἄς.) ; 8}}Π1 

ςδηποῖ τοραγαὰ ἰΐ ἃ8 οογτϑοῖ, Βθοδιθθ ἴῃ {πὶ 0886 ΣΤῊ οὐρὰς ἴο 

δίαπα ἴῃ {Π6 ρ͵αςθ οἵ ἩΔΥΣΩ» (8δὲ 18, {86 Ρ6Ύβοη, Βῃοαϊα 6 παπιϑὰ 

Ὁγ σοι ἴπον Β,ΝΟΥΘ, 88 ἴξ 8 ὉΠΠαΙΌΓΑΙ ἴο 86 ἃ πιοῦα Β0 ΠΧ ἴῃ 
5.0} ἃ φοῃποχίοῃ. 

γν. 80---84. Ῥμίμομαβ δηὰ τ6 μ6848 οἵ Ιβγαθὶ, ψῇο μδά Ὀθϑθη 
ἀοραϊοά ὙΠ ἢΐπι, νοο δα 8ΗΕ6α νΊῸἢ {Π18 Ἔχ ρΙαπαίοπ οὐ τη 6 ἔννο 
ἐγῖθ68 ἀπὰ ἃ [4}{[ ἀπά δοχυϊειεα {Π6ῖγ Ὀγθίμγθη οὐ. ἐμ ἐμαγρα οὗ 
ΤΟ θ 6 ]]ΠἸοΣ ἀραΐϊπμδὲ «όμονα. ΤΊΟΥ ΤΠθη τϑίαγη ἴο ἐλεῖγ ἐγίθθ8, 
8πα {πεῖν γθροσί ρῖνεοβ ρεσίθοι βαυβίβοιϊϊοη ΑἹ] ἱμβουρσῇῃῦ οἵ ννᾶγ ἰβ 
ἘΠ ΓΘ ΌΓΘ σα] βῃρα.---Ὗ΄. 81, ““ Τλὶβ ἄαψ (πον) το μεγοοῖυο ἰλαί 
«Ἱελουαὴ ἱε ἐπ ἢ]|6 πιϊάθέ οὕ 8, δόσαιιϑ6 γε λανυό ποὶ σοπιηυϊέοα ἐλὶϑ 
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ἐγοϑαραδ ασαϊπϑὲ «εδουαΐ, 1.6.) ὙΘ ΤΟΝ ρογοοῖνο ἐπαὶ «Θῃονδὴ 
[48 ποῖ πῃ άγαν [8 σΤΆ010:18 ὈΙΌΒΘΠΓΘΘ τοι 18, 88 "6 οου]ά 
ποὶ Ὀαΐ ἴδδγ, 80 ἰοηρ ἃ8 γγ ᾿6]ονοά, ἐπαὶ γοὰ παά 1016 58} 
τονοϊοα ἔγοπι ᾿ἷπι. "51 πΡΥΣΊΆ ἸΝ “{ση (Ἰἴ }1|8 νχὰ8 γοὺ 8016 

πΓ6 1100} γα ἰἰᾶνθ ἀο᾽ νογθα ἰβγδρὶ ουΐ οἵ {π6 Πδηᾶ οἵ {πὸ 1μογὰ;} 
1.6.,) γὙ6 αν βᾶνθα {ποῖ μὰ [18 ᾿παἀρτηθηΐ.---Ὗ. 88. Ἰ2Ἴ2) 

ὉΠ ὌΝ ἐλόν ργαϊβϑο ἝΟο(1, ΠᾶτΑΘΙΥ,), ἴῸΣ παυϊηρ ρῥγθβοσνϑθα ἐμοῖν 

Ὀγθῖ γθη ἔγομι σϑρϑ]ομ, ἀηὰ 16 ΠΟΪ6 ΡΘΟΡΙΘ ἔτομλ ἀδβίγαοίίοῃ. 
ΣΡ. γνὸ ὙῸΝ Ν ἰνη απὰ ἐδον᾽ ἱλοιισλέ πὸ πιοτὸ οὗ ροῖησ ἰο ΑΓ 

αραϊηδί ἰῃθπ|. ΕῸΓΥ [118 τηθδηΐησ οὗ ἼΩΣΙΝ 866 2 ὅδῃ). χχὶ. 16; 
1 Κιηρβ ν. 19, ἄο.---ἡ. 84, Απά {πὸ σμ!Πάγθη οὗ Βθαθθη ἀπά 
αδὰ (πὸ μα! εσῖθο οἵ Μδηδββθὴ 18 [οἷ ουὐ ΠΟΘ, 88 ἴῃ τν. 25 
δηα 82, ἴῸΥ {π6 88Κ8 οἵ Ὀγονὶτγ) οα]]ρα {116 Α]ταῦ: “ἃ νυ 1 Π6858 18 11 
δούνγθθμ τ8 ἐμαὶ “μοναὶ ἰΒ αοά. ΒΥ {π6 846 οὔ πλοῦ 

βουούδὶ σοαϊσο8 δηὰ θα οηβ οὗ ἴπη6 Βἤθθηῖ πα βἰχίθοπιῃ δθη- 

ἴυγῖε8 ἢᾶνα ἃ Βθοοπα "ν 88 ἐΠ8 πηι οὗ {π6 αἱΐασ.0 Τὴ «ταδὲς 

αἶδο σίνϑβ «λοι ἰαδίθμλ, δη ὦ 1ῃ6 ϑυγίας ἸΖόγσιζο [6501 ]ἸΟΠῚ ΠῚ. 

Ηρηοο Οἰονίοσιιδ, ΔΜιολαοῖῖδ, δολυΐΣ, 7λαίδι, ἰῃ 6 Ἐπεσείοαὶ Παπά- 
δοοῖ, ἀιιὰ 712όγέδοτ, ϑοα] ἃ ΒΆΡΡΙΥ “1, Β]ΟΝ ΓΠΘΥ ΒΌΡροΒθΘ ἴο πᾶνβ 

θ66η οἴηϊεοά αἴθ γγωγοῦ. -- Βαϊ," 88 Μίαιτον ΘΟΥΤΘΟΙΥ ΟὔΒΟ 68, 
( ρατὶ ἔγοιη ἴῃ ἕδος [Πδὲ 186 Ζ.Χ Χ. (νΠογθ, Ππονγθνοῦ, ἃ οοτη- 
ΡὈἰϑίθ πιϊϑαηἀογβίδπαϊηρσ οὗ [6 ραββαρο 18 Δρραγθῃηΐ), [πΠ0 είσαϊο 
Δα 1π6 Ολαίάθα ἀο ποῖ σοηϊαὶη [6 νοτὰ ; 10 18 ΘυἹ ΘΠ ΕἾΥ ΠΊΘΓΟΪῪ 
ἃ ρίοβδ, βίπεβ βϑνθγαὶ ΜΆ3. Βανθ 1 δεζογο γγα οἷ, 8π4 δποίθογ, 
Εἰ ἢ Ρ δο68 δ ἴον γηαγοῦ δηὰ δοΐοτγ "5, 4065 ποῖ οοῃίαϊῃ [Π6 

οἴου Ἔν αὔεν "5; ἴΠ6 ϑυγίας ᾿88 4130 1Π6 αδϑοίναοί, {Π6 «( γαδὲο ἰῃ 8 

οοπογοἰ6." Γκιΐδιον ανα ἴΠ6 Β6ῆ86 ΠΘΟΙΤΘΟΙΪΥ : “΄ δῃα {Π6 ΠΒ]]άγθη 
οὗ Ἐδαῦθη δπὰ (ἀδὰ παπιρά ἴπῸ αἱΐαγ, παὺ ἰδ ΠΠΔΥ Ὀ6 ἃ νυ] 688 
δεΐτνθοπ α8, ἄς. Ηρηςθ {Π6 σοῦ 8 ἸδΗΓΊῪΣ ΣῊ ἽΝ 13 “οπίδϊη 

ὈοΙἢ {μ6 Ὡδπὶὸ δηὰ ἰπθ δχρ]απδίϊοῃ ; Οὐ ἃ Π8Π|6, ποῦ 1η8ο τ θά 

ὍΡΟΙ ἴδ ΑἸζαν 15 7δίη Βαρροβοά (θχογοῖξ. Ρ. 238), θὰὺ ᾿πϊοπαρά 
ἴο Θχρ δίῃ θοίι 118 ἀθϑίρῃ δπὰ πηρογίϑηοθ. ϑίοπαββ, οὐ ᾿68ρ8 οὗ 
Βίοῃθθ, Ὑ6͵ΙΘ ΚΘΏΘΓΑΙΙΥ γα]βθὰ [0 σοΙητηθιοσαίθ ΘΧΟΓΔΟΓΙΠΔΙῪ 
δυθηΐβ (οἴ, οἰᾶρ. ἱν. 9 δῃὰ 20.) Τῆυβ «δοοῦ γαϊβϑεὰ ἃ ἤθδρ οὗ 
ϑίομθϑ 88 ἃ Ὑγ }Π688 οὗ ἴπΠ6 οονοηϑηῖ οοποϊ πάρα ψ ἢ 1 Ό8ῃ, ἀπά 

ς]]6ἀ ἴξ ἴῃ Ηθῦτονν πω ΐδη, ἰπ Ομ] 6 ΝΥ ὋΣ (άοη. χχχιὶ. 
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417 564.) ΤΠ ὑὙδ68 οὗ [Π6 ΟΥΠΟΡ 81:46 ογθοίθβα ἂῃ αἰ 8, γϑβϑίω- 
Ὀηρ {πᾶὶ οὗ Φειονδῆ, Ὀθοδιβα ΠΟΥ ΤῈ ΔηΧΙΟῦΒ ἴο βοΐ Ὁρ 8 
ἴσιθ, Βρθακίηρ ἩΥΣΠ688 ἴο {π6ὶν ρασῦ ἴῃ “6 μονῇ ἀπά [18 ἰορ] 
ΒΔΠΟἰΑΓΥ.---Ἴ Π6 ΧἽ Τουπα ἴῃ βοῦθ ΜΘ. θθένθθῃ γ Γν 88α 

Οὐ Ν 18 ἃ ΒΌροΓ που ἱπίογρο δι οη. 

ΟΗΑΡΤΈΕΕΒΞ ΧΧΠΙ. ἃ ΧΧΙΨ. 

ΤῊΕ ΤΙΑΒῚ ΑΟΤΒ ΟΕ 9ΟΒΗῦΑ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΠΙΙ. 1---ΧΧΙΥ, 28. ΗΙ8 
ῬΕΑΤῊ ΑΝῸ ΒΌΞΒΙΔΙ,, ΑΝῸ ΤΗΑΤ ΟΕ ΕΓΕΑΖΑΙΒ, Υ. 29---88. 

ὙΏοη {πὸ ἰαπὰ παὰ Ὀδθη ρογιοηθϑά οὐ διποηρβὺ ἴΠ6 {10 68; 
9 βηπα δὰ ἢΠηϊβηθα τ1Π6 ῥυϊποῖραὶ σους αβϑίσημθά δϊηὶ ὈΥ ἴῃ 
Ἰμοτά. Ἠδ {πθη τοῦτο το [18 οἵγ οὗ ΤΙ -ϑόγαῃ οα [ῃ6 
πιουπίδὶη8 οὗ ΕΡΉγαΐτα (οΠδρ. χὶχ. ὅ0.) ΤΠοΓΘ ἢ6 βρθηΐ 189 ]αβὲ 
Υ ΑΓΒ ΟΥ̓ ἢ18 ΡΠ στρα ἴῃ [6 φαγί γ Οδηδαῃ ἴῃ ἴπ6 Ῥθδοθῦα] 
Ῥοββθβϑίοῃ δηα δη)ογπιθηὶ οὗ ἢΪ8 ἱπ μου ποθ, 8 0}] {Π6 ἰἴπιθ οὗ ἢΪ8 
ἀοραγίαγθ ἔγομλ {πΠ6 θαυ ἄγον ἢθὰγ. Ηδ ἔπθη, πανὶηρσ Ὀθοη 
ΠΙΠΊ861} ΒΟ ΪΟ ΒΥ παγηθά ΟΥ̓ ἴπ Τωογτὰ ποῖ ἴο ἀδραγίὶ ἔτομλ ἢ18 
Ιανν (οδδρ. 1. θ0---8), 610 Εἰ πΙ861 σοΠδβίγαι 61 το βυμητηοη [ἢ6 
ΤΘΡΓΘΒΘηΔΕν68 ΟὗἨ [Π6 ρθορίβ ᾿ορϑίμοῦ ομοθ τηοσθ, [μδὲ Β6 ταὶρλ 
βοῖ βαΐοσο ἔβθηι [μ6 ἀδηρογ οὗ {ποῖγ γϑνοϊεηρ ἔτοια “ ϑιονδῆ, δπά 
[Π6 ἀοδβίχαοθοη ἔπαῦ νου] τοβαϊο ἔτοπι 1 (οἰ ΝΡ. χχῖ.) Ηο ἴΠ θη, 
1 ἃ ΒΟΪΘ ΠῚ 556] Υ οὗὁ [Π86 Ῥθορὶθ δ Θ᾽ σθαι, ΠΡ ΓΘ8868 ὍΡΟΙ 

1  ΤῊΘ ρῥουβ δηχίοιυ οὗ “οβῇῆυδ 18 ἤθγὸ βοὺ Ὀϑίογθ 4]1}, γῇο ργοβὶἀθ 
ΟΥ̓ΟΡ ΟὗΠΘΓΒ, ἴον ὑποῖγ ἱτηϊ αίϊοθ. ΕῸΣ 88 1Π6 ΤἈΈΠῸΓ οὗὨ ἃ Τδγ]Υ 18 πο 
Ἰδουρμῦ βυ βηοἰ αν ρῥυγυάοηΐ, ἢ 6 ΟὨΪΥ ΘΟμϑ: ἀθγβ νυν μαὶ νν1}} θὈ6 7 }} ἴοσ 
118 Ομ άγθη ἰο {86 Θπα οὗἨ δ18 118, δῃὰ ἄἀοϑθβ ποὺ οχίθηα ἢΐβ οᾶγθ ὃ6- 
γοπά {Πδΐ, ΌΥ͂ δ γἰνῖπρ᾽ ΔΒ ΤᾺΣ 88 Ῥοββί Ὁ]6 0 Ῥχοιηοίθ ἐμὶν ψγ ἴα γο δέου 
[6 18 ἀθδα : 80 ροοά πιαρὶβίγαίθβ πὰ βΌΥΘγΠποσθ Βῃοιϊὰ οηἀθαυοῦγ ἴἰοὸ 
ῬΓΟ 6 ἔον {86 ΒΔ} }] δα ροττηαπθηΐ ἀυτγαίίοη οὗ 1Π6 βαίθ οοπάϊ οι 
ἴῃ ΜὮ1ΟΒ δβαῖγθ δυὸ Ἰοῖδ Ὀν (ἤθη. Τὸ {8ὶ8 οἴδδοι Ῥείον πυγῖῖθβ, ὑπὸ μΒθ 
ΒΒου]α οπάρδνουν, ὑπδὲ δένοσ 18 ἄθοθαβϑ, (86 δβυσοῖι τηρῶ δα 40]6 ἰὸ 
τ ἘΓΝ δΔατηοηίοηβ, δηὰ ἀϊβοονος [Π6 ἔγαὶϊν ᾿μογοοῦ, 2 Ῥοί. ἱ. 18 
---Ἠ16.""--- (αἰνϊη. 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΧΙΠΙ. 1---χχιῖν, 98. 475 

Εἰνοῖν ποαγίβ [ῃ6 [Ὁ] 688 οὗἩἨ {86 ἀϊνίπα τωθγου, πο μὰ Ῥθοα 
ΒΟΥ ἴο [5γβϑοὶ ἔγοπι [ῃ6 ς8]] οὐ ΑὈγδθδη ἰο ἐμαὶ ἀΔγ, ἀπά αἴἶδσ 
σδαγρίημ ἴπθτλ ἕο θῈ ἔδι8] δπαὰ σοπδίδηξ ἴῃ 1η6 ψοσβαῖρ οὗ 
“Θῃοναῇ, σθηθννΒ ἔΠ6 σονθηδηΐὶ Στ ἴΠ6 1ωοτὰ (χχὶν. 1--24). 

ΤῊθ ὕνο ἀἰβοοῦγβοβ οὗ οβίιθα Ὀοομρ' ἴο {πΠ6 βαιπο ροτοά. Βιυὶ 
θη  ωμγδη ΘΟ ο 468 ἔοῦ [ἢ 18, ἐμαὶ Φοβῆπα ργορϑῦὶν ἀθ- 
Ἰϊνογοὰ ΟὨΪΥ ομθ δάάγοββ αἱ ϑ'ισμθιω, ἀπά {παὶ νγ6 ἢᾶνο τϑοοϊνοά 
ἴνο αἀἰἴδγοπε γορογίβ, ἀγανγῃ ἊΡ ᾿πἀθρθῃ ἀΘὨὉΥ οὗἨἉ δδοῖ οἴμοσ, 86 
ΟὨΪΥ 8οννβ ἴῃ δ 8 ΒΌρΟΓ οἷα] ΤΆ Π ΠΟΥ ΤΠΘΥ ΕΓ σαϑα ὈΥ ῃϊμι.ἢ 
ΕῸΣ δἰτποιρῇ [890 ῥυ]ηςὶραὶ ἀοδβῖρῃ 15 ἐπ βαπλθ ἴῃ Ὀοιἢ δἀάγοδδοϑ, 
ΠΔΙΏΘΙΥ ἴο σοηῆττῃ ἴΠ6 Π46] ΠΥ οὗἩὨ [π6 ρϑορὶο ἴο αοά, γοῖ 86 οοῃ- 
ἰοηΐβ οὗ {Π6 ἢγϑί (ΟΠ 18. ΧΧΊ).) ΓΘ ΘΒΒΘΏΌΑΠ]Υ ἀἰ δγθης ἔγτοτῃ ἴΠο89 
οὔ [π6 ϑθοοπὰ (ομδρ. χχὶν.) ΤΠ6 ἤοσπποῦ, ἴῃ τ ΒΙοἢ ἐμ6 ργθἀουληδηξ 

1 Μαιωνον ταὶρς ἤδνα δραγοὰ Ὠΐτηβο ἢ 818 δϑιοηϊδῃπιθηΐ δὲ {86 ἔδοὶ 
18μδὲ πὸ ὁπ0 δὰ δγγῖνθα δἱ 86 οοποϊ αβίοῃ Ὀδέογο ἢΐπι, 15 μ6 μδᾶ τοδή 
18:9 ΘΑ] ΘΓ οοταηθηἰδίοσβ. Ηθ σπου μανο ἐουπὰ ἰπαΐ 1 δὰ Ὀδθῃ βὰρ- 
δοϑίοα Ὀγ “ῆαδίιιδ, ΜὯΟ ἱππιηθαϊδίο Υ τοὐοοιρα ὁ πὴ {Π6 ΤΟ]]ονπρ τθ- 
δα. “Βαϊ ν 884}ϊ Ὀγίπρ ἰογινδγά βυβιοϊθπί δυραμηθηίβ ἴῃ [Π6 ῥὑτο- 
ῬΘΓ ὈΪδο9 ἰο ῥγονθ 1τμιδὲ [Π18 ἈΒΒΘΙΠΌΪΥ νγᾶ8 ἠοΐ [ἢ.6 ΒΔΠῚΘ 88 {Π|056 ΘοἸαΣ ΐδ. 
[018 ΒυΓΘΙΥ ΡγΟθΑΌ]6, (Πδὲ ἃ ἔδίμοῦ δπὰ οῃϊοῦ, 80 σδγϑι! 88 ψοϑδυδ ν᾽ὰ8 
ΟἹ ΘΥ̓ΟΓΎ ΟΟΟΒΒΙοΠ, Οἰΐδη οχδογίθα ἢἷ8 ρϑορίθ ἰοὸ {8 Ῥοσέοστηδποθ οὗ 
ΜΌΓΚΘ οὗ Ὀργῖρ Π688 δᾶ το] ρίοη, 81Ποὰρ ἢ ΟὨΪΥ ἰμ680 ἔνο ἢᾶγτθ Ὀθθὴ 
ἐοιτα θα ἰο ντιηρ, δπὰ μδηάοα ἀονη,.᾽" Αἰ οἴδρ. χχῖίν. 1, 2 αϑιιις 
ΒΏονΒ {Ππ6 ἀἰ θγοηοθ δοίνγθθῃ ἴῃ 686 ἔτνο ἀϊβοοιγβοθ ἴσοπιὶ {86 δομιρϑίθ 
ἀϊδδνιθηςοθ ἴῃ {μοὶς οοηίθηΐβ. “Ἢ [ἢ {ΠΘ οστηοσ (ἢ δΡ. χχΙϊ!.) αὔθ οδ] της 
ἴο ταΐπα ΠΙΘΓΘΙΥ {86 τοοθηΐ ἔδνουγθ, μοι οὐ μδα Ὀοβίον θά ἀροι [Π 6Πὶ, 
Β6 δχδβογίβ {Πθ τὰ ἴοὸ οἰ] ἰναῖθ το] ρίοη, δηὰ ἴο σαδγα δρδὶπϑῦ βίῃ ; ἴῃ (89 
Ἰδιίον (οθαρ. χχὶν.), ῃθ ἔἤγβί γϑπιπάβ ἴπθω οὗὨἨ (9 Ὀοποβίβ, τυ μῖοὰ αοά 
Πα οοηΐοττοά πἀροῦ {ἢ 6 πδίϊου ἔγομι {π6 {ἶἰπ)8 τ ΒΘ Α Ὀσϑβδτη γ88 9816 
ουὲ οὗἉ κἰ8 οὐγῃ ΘΟυπίγΥ, δηὰ ἰπθη βδον β {παῖ ἢ6 0 6}}Ὺ οἰδιτηβ οὗ {μθῖὰ 
(18. τεΐαγη, ἐπαὶ (ΠΟΥ βῃου]ά τοσβῖρ ἷμη 8]οπθ, δὰ ρὰΐ ΑὟΔΥ 80 
Βοάβ, τυ βίοι ἘΠ ἷγ δποθβίουβ βοῦυθᾶὰ ἴὸ πῸ ρύτροβθ 'ῃ Μοεοβοροίβδῃϊδ δηὰ 
Ἐργρί. Ὑεὶ πο ἄοϑθβ ποί ἀνγθ}} ὑροη {Π18 σοποϊ βίοι 88 ἰῇ ἰδ στ γὸ 1Π6 
Ροϊπὶ οἰ ον αἰπηοᾶ δἱ, ποὺ βίσθηρίμοη ἰξ ὈΥ {πγοδίβ, 88 ἴῃ ἢ ὌΡΡΟΓ 
ΔΒβθδῖὶγ. Ηο δἱϊον 8 ἴμδπὶ (86 ορίϊοῃ οὗ ἑοστηΐπρ' ἃ αἰ δγθης οοποὶα- 
βίου. Τῖ8 Πα ἄοθβ, (αὶ ἢ ΤΙΔῪ ῬΓΟΡΑΓΘ {π6 ΦΥ͂ [ῸὉΓ Το τ ηρ (86 
οονθηδηῖ, το οουϊὰ οπἷγ Ὀ6 ἄοηθ πιϊ {Π6 ἔγθθ οοηϑϑηΐ οὗ [88 ΡΘΟΡΪθ. 
Απὰ τμογϑίοτθ ἤθα 6 866 [δύ πῃ [6 ΡΡΘΙ Δββϑι Ὁ] Υ (6 ρϑορὶθ δτθ 
γΔΓΠΘα δρδῖπδὲ βοσυΐπρ βίσδηρο ροάβ ὈΥ ἴῃ ἔδασ οὗ Ἰοβίπρ' {μον ἱῃῃοτῖ- 
ἴδποθ, [89 ἀδῃρῸν οὗἩ ἩΒοΣ 18 βοὺ Ὀθίοσθ ὑπ 61} 88 ΤΏΔΩΥ 88 ἴῃγαθ {ϊπ|08 ; 
ΜΓ 118. ἴῃ [86 ΟΟΡ ἢ ουδῃ ργοίδηβ (μδὺ (6 ψνοσβῃὶρ οὗ ὑπ θῖ 18 Θϑϑῖθν 
(8δη μαι οὗ ͵ελοναῆ, 1.6. οὗ ἐδ σις αοα; “ὮΟ σδῃ ΘΟΤη6 ἴο ΔΗΥ͂ οἶον 
οοποϊυδίου ἐμὴ ὑπαὶ ἢ Δββθγ} Ὁ]1908 τοῦ ἔνὸ αἰβογεηΐ ομθβ, δηα ποῖ 
186 886 ὅδο δ].0 Μίασεγηϊοζ᾽ς ἘΠη]. 11. 1 Ρ. 61, δῃὰ ᾿βοδεπηι εν 
ϑσθο 18 ᾿π οἴδΡ. ΧΧΙΊΙΣ, 1. Ἔ 
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δαΐαγο 16. ἃ Ατηρ ἀρϑϊηϑί οηίοσίηρ ἱπίο 8} |}8πητ6 ἢ [86 
Οδηδδηϊθ8, οὐ γοῦο Πρ ἀραϊηβὲ (οά, 15 ρΡΓΘΡΑΓΑΙΟΙΎ δηά 1ηίγο- 
ἀυοίογυ ἴο {Ππ|᾿ ]αἴον, τυ ἢ ἢ το 8}}8 ἴο 1Π6 ΤηθιλουΥ οὗ (Π6 ῬθΟρ]6 
41} τ6 ργϑνίουβ δοῖϑ οἵ πηθγΟΥ οἱ [Π6 ραγί οὔ ἐποὶν σά, ἐμαὶ {6 γ. 
ΤΏΔΥ ὃδ ἀγουβοὰ ἰο ἀθίθσιηϊηθ ἀροῦ ἀπνανοσηρς Βα δ᾽ ΠΥ ἴο {π᾿ 
1μογά, ἀπά τωδύ δο ἱπάϊιοοά ἴο τη8 6 ἴΠπ6 ἀφοϊαγαίοπ, {ππ. ΤΠ 6 Υ ν»}}} 
56ΥνΘ ποπο μυΐ (ὐοά, νιπουΐϊ τ] ἢ Π6 σονοηδηΐ σου]α ποῖ παν 

ὈδΘΘη ΒΟ]  ἷγ σϑηθννρα, 
ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΧΧΙΙ. ν. 1 δηὰ 2. Το ἱπιγοἀποσθοῃ ἴο {88 [481 δοὶ 

οὔ ΔΦοβιυᾶδ [8 ηοἴ ἃ σομεϊηπδίίοη οἵ ΟΠ 808. ΧΙ. Δα ΧΙ.» ΔΠ ἃ ΘΒρθο Δ! ]Υ͂ 
οοπηθοῖοα ἢ ΟΠ Δρ. χὶ. 18, 48 ιἀυστηϊος (Ελη]. ἢ. 1 Ρ. 25 δπὰ 
61) ἀπὰ οἵποσ πιοάθγῃ οὐ] 8 ϑιρροβθ. 11 18 οἡ [6 σοῃ ΓΑΣΎ 1π1- 
τηθαϊαδίοὶυ οοηποοίοα τ ῖῖῃ οἤᾶρΡ. χχὶϊ, 8, 4, Δπ4 τόσα τϑηιοΐο] Υ 
ΜΠ Πρ. χχὶ. 48 δῃὰ 44, ἴοσ {ΠῸ νγοσ8. “( γα πᾶνθ ποὶ ἰθ δ γοὺσ 
Ὀγθίμγθα ἴΠΠ|688 ΤΠΔΠΥ͂ ἀΔΥ8" (ὩΥΧῚ ὩΤΔῪ ΓῚ) 84 “ὁ μον [88 

Ὁπονδὴ σίνοῃ γοῦν ὈΓΘΊΠΓΘΠ Γοδί (2) 85. [6 βαϊά ἰο 1μθπι᾽ 

(ο8Ρ. χχὶ!. ὃ δπὰ 4), ἴο ψῃ οἷ η5)ὴ Ὁ Ὁ. ὙΤῊ (ςἢΔρ. 

ΧΣΙ. 1) τ ῖδυ, ΓΘ τηογ νυ ἃ στοροιποη οὗὁἨ [ἢο86 ἀν ογιηϊπαίθ 
(π6 ΠΙΒΊΟΥΥ οὗ {πὸ αἰν᾽ϑίοῃ οὔ [Π6 ἰαῃά (οἶρ. χχὶ. 48---44). (866 
ΤΩΥ͂ ἀγίϊοϊα ἴῃ ᾿ὐιαείϑαολ᾽ 8 ἂπα (ὐιιογιοξο᾽ 8 Δοιιϑτιδ 1846. Η. 1. Ρ. 
9 844.).--- Τὴ 6 ρῆγαβο, “Ἅ οβϑῆυα ννὰ8 οἷά δῃὰ οοπιθ ἱπίο γθϑγ8,." 
τοίουβ ἴο σῇδρ. ΧΙ]. 1, ἀπά πα ϊςσαῖοβ ὑπ 6 51}}} ἔασί μον δάνδησα οὗ 
“7 ο5]18᾿8 ἅσθ, 80 παι Π6 τῖσῆϊ δὴν δν ἀπεϊεϊραίθ 115. ἀθαῖῃ, οὗ 
ν. 14.--ΤΚΦῴἶΙ. 2. Τῆοη “οδλιια οαἰϊοα 707 αἰΐ ]εταρί, Ἰνιατα ον, ἐξ8 οἰ 68, 
απὰ ἤξδαάδ, απὰ )ιάρεδ, απα δογῖῥεα. Οὐ {π6 ΑἸ γθηΐ γυ]ο 8 ἀπά 

Δ ΠοΥ 165 οὐὗἩ 1Π6 Ρθορ]θ, 566 οἰιαρ. νἱῖ. 6, 14, αηὰ 1. 10. 
ΓΘίδγομοθ ἴο {18 Ἀβ8θι ὉΪγ Οαἰυΐη, Μαδῖιδ, Ο. α ]κιρίάο, Ἰνιιδίιι8, 

Οἰενίοιιδ, ἀπιὰ οἴ γδ, ἤᾶυθ ἈΙΓΟΘαΥ οὈβογνοά, {Ππῶΐ [6 νγογὰ8. “ὅ 18 
Θ᾽ ἀ6γβ ἀπά 115 ἢ6 848, ζς.,᾽ ἅτ Θχθρϑίϊο) οὗ Ὀνθυ- Ὁ9. “(Ὁ 6γ- 

(αἰ ]γ," 8408 Οαἰυΐη ὙΠ [8016 6, ( ἰδ 18 ποῖ ἴο 06 Βῃρροδοά {πῇ [88 
ψγἢ016 ΠβΌΟΩ νν9 σοηγθηθα; ΠῸΓ) ᾿ηἀροα, οουἹὰ 0 ἢᾶνθ ὑθθῃ. 

Ηδρηςα {π6 πδίϊοη ν 85 οβ] 16 ἐορϑίῇου, ἱπαϑιηοἢ 8458 {Π6 6] 4618, 
Ἰαάροβ, ἀπα οἴ ο 8 ὑγοσθ σοιημηδη θὰ ἴο οομθ δηὰ ἴο ὑγίηρ Μ10}} 
{Πθπὶ 88 ΠΊΔΠΥ 88 ΜΟΥ ὙΠῈΡ [0 ΔΟΓΟΙΏΡΑΠΥ {Π0ῃ}."---Ἴ 15 ποῖ 
βίαίθ ἃ Πογο {ΠῸ τηθοίϊησ ττὰ8 Ποῖα ; ργοῦδοϊν Ὁ τνγᾶβ δ {Π1Ὸ 
ἰαὈΘΥΠ 8016 αὖ ΘΒ ΠΟ, ἃ5 [818 υ͵αοθ 860 π8 ἰο ἤανα Ὀθθη {116 σθι- 
τ] ροΐῃξ οὗὨἨ 1116 παίοη ἔσο {πὸ ρουϊοα γοίδγγοα ἴο ἴῃ σμαρ. χν!. 
1 τὸ {Ππ6 ἀφαίϊι οἵ “οδβίνα, (οἴ,  βαολιίεινιο 10], θόρε. 11. 8, Ρ. 
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412 5η64.. )8:ιὰ Πεπσϑίοπδονο Βεοὶῖγ. 111. Ρ. 14).--- 6 δἀάτοββ (νν. 
2---1 60) 18 αἰν! 64 Ἰηἴο ἔνγο ρατίβ, γν. 2---Ἰ8 δῃά νυν. 14---16. [Ιῃ 
οι} οὗ εἰθπὶ « οϑῆα Βρθ8Κ8 οὗ ἢ18 ἂρθ δῃά {Π6 ΠΘΔΥ ἀρρτοδοῦ οὗ 
[18 ἀθδι ἢ 88 {Π6 τηοῦνϑ νυ ῃ]σἢ Πρ 16 πὶ ἴο τοιιϊηά {π6 ρθορ]θ 
δὶ στοαί πὶ ρΒ (ἢη6 Ιωοχὰ δα ἄοπα ἔον ἔπ θηὶ, 80 88 ἴο σοπηθοῦ 
Ψ]ΠῚ {118 α ψαγπὶηρ ἀραϊπβὲ [ἈΠ] ΥΤΑΥ ἔγοπι 80 σταοὶουβ ἃ (οά. 
-- Τῆ6 ν]οΪθ δά γο88 15 Ἀ]1]οα τ ἢ Τϑι  πἰβοθηςθβ οὗ ἴμ6 Ροπία- 
ἴθι) ἱαΚθη Ὀυϊη ρα ἴτοτη Τα ΟΥΟΠΟΠΥ, δηα 18 τ ΓΟ ΪῪ 8} 
ΔὈτἀρτηθηῦ ἀπ σοπῇῆτγτηδίίοη οἵ {Π|| γνου 8 οὗ σθργοοῦ δῃἃ νγαυπὶπρ 
ΒΟ Μόοβοβ υἱἱξογοά αὐ {πὸ οἾοβα οὐ ἢ18 Θαστ ΠΥ σΆΥΘΟΓ. 

γν. 8ὃ---1 8. 1π [π6 ἔτβε ρατὶ οβῆσδ οομηπηθποθα ὃν τοι ηἀϊηρ 
1Π6 Ῥθορὶβ οἵ 8}} {π6 δοἰβ οἵ Κἰμάμϑϑ νηοῦ αοα δὰ ἀοπα ἴοσ 
1Π6η1, {πᾶὸ Π6 τηϊσῇηῦ ἀγουβθ ἀπ ρογβαδάθ πθχὴ ἰο Πα ΘΠ ἴο 80 
σταοίουι8 ἃ ἀοἀ (νν. 8---Ἰ 1}, ἀπά τποη ροϊπίοά οαὐ [π6 ταΐη 
Ποἢ νου ϊὰ σοπθ ἀροη [5Γ86], 1 ΤΏΘΥ δηίογοά ἰπῖο 8} ΠΠ]}8 66 ΟΥ 
[ούτηθα ἱπιουτηδυτῖασθϑ ἼΠ {Π6 Οὀπδδηϊοβ (νν. 12 -- 14).--Ἴη ν. 
8 ἢδ Ὀχίησβ θοΐογα [6 ρθορὶθ {Π6 τιὶρην δοῖβ8, Ὁ ἢ ϊοἢ ΘΠ όνδὴ, 
ψῃο ουσἕὶ τ ἴΏ6πὶ, μ8Δα ὈΔη5Ποα δηα ἀοβϑίσογοα ἔπ6 (ὐδηδδη 68, 
-ϑ τοϊαϊβά ἴῃ {πὸ Βοοῖκ Ὀθίοσθ 8. ὩΣ 6 Ποπβροσία νοβέγο, 

ἴ.6. ποῖ “ὁπ γοιῦ ἃοοομπηΐ, ῸΓ γον 86 Κ6᾽ (ΠΕ οϑοππιμ ον}, Ὀπε : 
« ἀτἰνίηρ {Π6 πὶ οἱ Ῥοέοστα γοὺ ;᾿" {18 πιδϑῃΐπρ' 18 οδίαἰ ποά ψἱἢ- 
ουΐ {ποτὰ Ὀϑῖηρ᾽ ΔΠΥ͂ οΔ 56 [ῸΓ ἀϑϑαμηΐηρ ἩΠ} Οἰδγίοιιβ οἰ ΤΠ 6 Υ [Πα 
{πο ΓΘ 18 8η 6] }}ρ518 οὐ ὑπαῦ Ὁ ν. πᾶ8 Ὀδθη Ἰο ουδ. [Π 8 πιογοὶν ὙῸΣ 
8 ΘΧΑΠΊΡΙΘ οὗἁὨ σοῃϑίγις]ο ργδορηδη8. “ ΕῸΣ {6 Ἰμογά γοὺγ 
(οὐ [5 ᾿ι6 {πὶ μαι ἐουρσῇῦ [ῸΓ γου,"---β Μόβοθ ἢδα ργομπηῖβοα, 
Ὀοαϊ. 1. 80 δηὰ 11). 22.-ΜΨν. 4. ΤΊ.Θ σοΠμΒοα ΘΠ 668 οὗἉ {ῃ18 αἰνη6 
Δ95)5ίδποο ἰη ἴΠ6 Ἔχρυϊδίοη οὗ ἴπ6 δῃδδηὶῖαβ δα ὈΘΘῺ 8660 [η 
1Π6 ἀϊν]βίοη οὗὨἩ 1Π6 Ἰαμα διηοηρβὲ {Π| {τῖ6 8 ἃ8 8} ἱπ ΠΥ] δηςθ, ἰῃ- 
οἰαάϊησ ἴ᾽Ἢη6 ΟὐΔΠΔΔΉ 5} ἘΠῚ θ68. νυ ἢ 51}}} τεηιαΐποα, ἃ8. νγ6}] 88 

᾿ («Ἡς ἔγβε ροϊηίβ ουἱ ἰο (ποῖ, δυίθῆν ἱπάθοὰ Ὀὰὺ σαγο ΠΥ, [86 
ἔδνουτϑ οὗ ἀοα πΒ οὶ μαα Ὀδοη οοπέοστοα ἀροὴ {88 [8γ86] 1068, ΠΟΥ 
ἀυτγίηρ 186 {ἶπι6 τη Β6 δὰ Ὀδοη {Βοῖν Ἰολάον, δηὰ πο ἀοα νγᾶ5 811}} 
ΤΟΘΑῪ [0 σΟΠΐῈΓ ; δηᾶ βῃονϑ ἔγοζηῃ [Πδἴ, ΒΟῪ 708ὲ 10 γγ8 (δύ {86 Υ ββου]ὰ 
ἸΠΔΪ6 ἴο δἷπι βοιηθ γτεΐαγῃ ὈΥ {μοῖν ΡἱΟΑΥ͂ Δπά ΠΟΙ πο88, ἀπά βιου ἃ βίγὶνθ 
ΘΑΓΠΟΒΕΪΥ (ο ἀο 4} {πιὺ Π6 μδὰ οοτηπηδπάοα ἰῃθπ ἴο ἄοθ. ΕῸν 1 σουϊὰ 
πα !σαίο ἃ ἀἰβροβὶιἴοη, Ὀοι ἢ ἀηρταίοδι! δπὰ ἀδβρίοδοϊςα, ἰο [81] ἰο τϑεῖρτο- 
οαίθ 186 ἴονθ οὗ οπθ 80 Κἰπα δπὰ ρτϑοίουβϑ, ἴῃ ΘΥΘΣῪ Ῥοββὶ]0 ΨΑΥ, 
ΘΒρΘΟΙΔ}}ν θη Ηὸ ν'88 δἰἷβο (μοὶν ἀοά, τμοῖγ ογθδίοῦ πὰ ἔδίῃεσ. ΕῸΣ 
{18 18 ἴΠ6 πιρδηΐπρ οὗ [ῃ6 ρῇγαϑθ, νι ῃῖο ἢ ἢ6 τορϑαΐϑ 80 ἔγθα θη Υ, “ ἐλε 
Γοτὰ γοιν αοα." (Μαδλι5.) 
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{Πο86 Ὑ] ἢ Πδά ὕδθη δχιθστηϊηδίθα, ἔγομι ογάδη ἴο {Π6 στϑαὶ 868 
οἡ ἴΠ6 ννοϑί.---Οὴ ὙΠΡΕΣΠ; 860 σἤδρ. ΧΙ. 6. ΤὴΘ Ὁ. παύίοηδ 

876 τηθη!οῃ 64, ἱηβέοαα οὔ Ἴδα Ἰαπά, τ ΒΙοἢ [Π6Υ Ῥοββοβϑθά, Ὀοοδαβθ 
ΠΟΥ τ το ρίνοη ἱπῖο {π6 ΠδΠ48 οὗ {Π6 15γΓ86}1{68 ἰο Ὀ6 ἀδϑβίτουϑά, 
ΤῊ Ὀγθδά!ῃ (οχίθηϊ) οὗ ἔπ Ϊαπά οὗ ὕδηδδη 15 5 ΠρΌΪΑΥΙΥ ἀοβογιδοά 
ἢ γα, 118 ἔτο 11π|118 Ὀοὶηρ 80 ρίνϑῃ, [παῇῷ ΟἿΪΥ [86 [αΥΠ.ΪΠ118 ἃ 400 
18 βίαϊϑα ἴῃ 1Π6 ἤγβε οἴδιιβο, ἔπ ἰθειηπ 8 δα ααθτῃ ἴῃ [Π6 βθοοπά, 

Ἡρηςοο πὶ οϑοἢ οἶδιι886, ὈΥ πθδηβ οὗ {86 ρᾶΓα]}]6} 18: οὗὨ {Π|6 [ΘΥτη8, 
ἴΠ6 Ἰπϊξ στραμπίγοα το σοπιρίοίθ [Π8 86η86 τηβὺ Ὀ6 ΒΡ] 16α ἴῃ 
1πουρὶι ἔγοπι {Π6 οἴ 6 οἶδιβθ. ὙΠΟΓΘ 18 ΠῸ ἐγδηβροϑιίοη οὗ {Π6 
ΜΟΥ ὧβ. ΟΥ ΠΟΙ ΟΣ ΔΙΟΥ νου οσ τη ΟΟ]]οΟ Δ ο, 88 Ποδοπηνα ἴον Βὰρ- 
ΡΟΒ68.---ἰοὐ ἼὮΠῦ ὩΣ ἴμ6 στοαὶ 868, 8 Δἢ δοοιδαῖῖνο οὗ ἀϊγοοιίοη --- 

ἰονναρὰ8 {Π6 868, τηθϑηΐηρ 88 ΤᾺ δ8 (6 ατοαῖ 3ὅθα. Α8 {}18 
ἰουπηϊπιβ δα ποτὰ ἰδ βοραγαῖθα ἔτοπι 116 ἰογηΐπιβ ἃ 400, 

οου]ά παίαγα! νυ ὃο ἰοῖϊς ουἱ.---Ὗ. ὅ. ΤΊ δοῖβ οὔ ἰπάποϑα οα ἐδ 
ρμρατὶ οὐ π6 Ἰωμοχὰ ᾿ποϊαἀθ (ἢ 6 Ὀχοσηῖβ86, ὑπαὶ πα του]α 4180 Ἔχροὶ 
δηα ἀδβίγου ἔπ χοϑὶ οὔ {πΠ6 (ῳδπαδηϊζαβ, ἀπά σῖνϑ ἔπθηὶ ἐπ οῖν ἰαπὰ 
ΤῸΓ ἃ Ῥοββοββίοῃ (οθαρ. χὶ!. 6, οὗ, Εὐχοάπβ χχὶθ!. 29 5364.).--- Ὸ 
ἴοστη ἜΡΌ ΕΝ 8 {86 88Π|6 88 ὭΣΤ Ναπ). χχχν. 20; {Π6 

ἸΚδίθρη- Κὶ ἀπιοί 18 τοατϊγοά οῃ δοσουηΐ οὗἉ [Π6 γγθα Κη 688 οὗ 186 «Ἴ. 
--ΕὀὺγΥ ὈΓΙΌΣΥἽ» 598 σἰδρ.]. 18ὅ.--ΦΨἃ 6. ΟὐΪγ τἘπ6ν πιυϑὲ θα βίτοηρ, 

ἴο Οὔβοσνθ Ἰην! Ὁ] 40} Υ ἐΠ6 1ανν, νυ ἰοἢ τα8 ρίνθη ΌΥ Μοβε58---:οοογά- 
ἵἱπρ ἴο 1Π6 σοτητηδπα ᾿]οἢ ἴπ6 Ἰωογτὰ Πδά ρίνοῃ ἴῃ [6 88Π16 
γν ΟΓ8 ἴ0 «0ο8ῃπὲᾶ, θη 6 ἔγβι σβ] θὰ ἢΐπὰ ἴο ἢΐ8 οἵἶοο, οΒδρ. ἰ. 
7.---Ὁ0ὺὕν. 1, 8. ὙΠοῖν οοπιρίοῖθ οθθαϊθποθ ἴὸ {π6 ἰανν, Πονγθνοῦ, 
νγ88 ἴ0 ὑ6 αἰξοβίθα Ὀγ {ποὶν αὐβίδι πη σ ἔγοπὶ 41} ᾿πίθσοοῦγβα ἩΠᾺ 
{Π|ὸ (ὐαπαδηῖΐθβ, γ}0 Τϑιπαϊ θα ἴῃ (86 Ἰαπά, ἀπά ἔγοτη ἔπι σοσβῃΐρ 
οὗ {ποῖ (ἀοάβ8, απὰ ΠγτΩΪΥ δάϊιοσησ ἰο Φοιονδὴ ἐμοῖς Οοἀ. 
ὉΥΔΞ. ΜΔ “8: 5π|ῇ68 πηδυτίαρο δπὰ [6] ον βῃ}ρ, 866 ν. 12, ϑαΐ. 
ΧΧΙΙ. 2 8644." (ὦ... .1ἅ͵..ὄ ΜιΙολιαεϊἐ8.)--- Εὐὰν αἰ β γθης Ἔχ ργοβϑίοηβ ατθ 
πι56Ἁ ἴο ἀεδβουῦῖθο :Δοαίσγ. .(1.) ὩΝΠ Ως Ὀβ ὙΠ Ὁ πιαΐο πιθπ- 
ἐΐοπ οὗ ἐλε παηιθ οὗ ἐπεὶ» σοάϑ, ἴῃ βαοὶ ἃ τηδπποῦ ἔμπαὶ ἢ6 τῆ 
ΤῊ Θ ΠΤ ΟΠ 8 ἔπ6πὶ σῖνθϑ [}11}}861 Ἂρ ὑο {Π6Π|,) ἀρργόβοῖθβ {π6ηὶ τ ΠΝ 
Ιονα, ἱ.6.) ἐο τπϑριζίοπ ἐλιόηι τοί, αἀπιϊγναζίοη. ὙΠ ἄἀοδβ ποῖ τηδϑῃ 
ἰο ῥγαΐδθ, ἃ8 18 ον] άθηΐ ἔγοπι Εἶχ. χα δ]. 18; 866 αἶϑο ΡΒ. χχ. 8, 
84 δησοίοη ον 8 ποῖθβ οἷν ἔπαὶ ρβ8αρο.---(2.) Ὁ ΞΦΨΩ ἐν 
ποί ἰο ξαϊι86 ἐο δισθαν' ὈΥ͂ (6 ροάβ οὗ 1Π6 Οαπδδηϊοβ. ϑυνθδυϊηρ 
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διὦ σδαϑὶπρ ἴο 5. ΕΥ̓͂ ἃ σοά, ΜΟΙῈ ἴῃ ΟΥΔΙΠΑΙΎ [16 τῃ6 
τηοϑὺ γεααθηῦ ουϊάθηςθ οὗ Ὀ6] 16 1π {παὶ σοά, ἀπα {πογϑίοσγο {Π 6 
͵ανν νγὰ8 δηΐογοϑα, ἐΠαῇ [86 παπιθ οὗ “Ψϑῃονδὴ νγᾶβ ἴο δα {Π6 ΟΠ]Υ͂ 
06 ὈΥ ὙΠΟ πον δνοσο. (Β θαΐ. νἱ. 18, χ. 20. )--(8.) ν ἐο 86γ06 

ἕλόηι, οοἴονο; πὰ (4.) ΓΠ ΠΟΣῚ ἴο τυογϑῪῖρ, ἅΥ6 ἀϊβεϊπρυθηοᾶ ἔγοῃι 

Θδοἢ ΟΥΠοΓ ἴῃ ἘΠ|18 ὙΓΑῪ : ἴῃ ΠΌΓΙΙΘΓ ΘΧΡΥΘΒ868 ΓΑΓΠΟΥ {86 Θχξαυ 8] 
ΟΥΒΠΙΡ ὈΥ ΒΔοΥ ἔσο, [Π6 Ἰαἰ ἴθ", ΟΠ Πρ ρου οὐ ἔτοτι {πο Ποδσῖ. 
ΤΠη6 ἔνο νγοσάβ ἀγθ Πα ΌΘΠΕΪΥ οοπηθοϊοα ἱορείμου. ΤΏΉΘΥ ἃ1Ὸ 30 
ἴῃ {Π|6 οτ ρἽπ8] Ρᾶδββαρο, ἔχ. χχ. ὅ ; 868 4150 Εἰχ. χχὶϊϑἹ. 24; Ποαΐ. 
ἦν. 19, ν. 9, νἱῖϊ. 19, χχχ. 17, ἄς.--ΟὟ, 8. ΓΞ ἴ0 οἰΐπσ ἴο «6πονδῇ, 

ἀδηοίθϑ σοιαρ]οῖθ βαγγθπάογ οὗ {116 ἍΜ. 10 Θο4, 48 18 ἄοπο ἴπ 
τηλυτίαρο ΒΥ Βαβθαπά ἀπὰ τῖξο, Ποῖ. ἰν. 4, χ. 20, ἄς. ὅ83.66 ΤΥ 
ΘΟΙΠΠΘΏΪΔΤῪ Οἡ 1 ΚΙηρβ ΧΙ. 2.---48 νὰ αῦο ἄοπε ἰο ἐλὶ8δ ἄἀαν. 
ἼΠ686 ΟΣ 8 ΔΥΘ 864 ἴο ὉΓρα βοτὰ ἴο σοηξῖηπο διθδ [5] ἴῃ {Π|6 
ἔΠΠ ὰ] δάμογοποθ ἴἰὸ ἴμ6 Ἰμογὰ, ψ ῖοῖ ΠΟΥ πδὰ δἰσοδαν πηδηϊ- 
ἴεϑίθά. (ς Φοβῆπα 8808 [Π18, ἤόούγονοῦ, ποῖ Ὀθοδαβο ἔπ 6 15γαθ 168 
Πδὰ ἈΠΒογίο ἀοπθ 4}1 ἐπΐηρϑ ΖΠΥ δηα Ρογίθοι]Υ ; Ὁ. ννο ἀο68 
ποῦ πον ον ἔδνν τηϑη {ἢ γῸ δ΄) ψγηο ἀσνοία {πϑχηβοῖνοβ ο (ἀοὰ 

ν ἢ 41} {Π6 ῥἱοῖν δηὰ ἰονα γῇ ]οἢ ἀγὸ ἀπο ̓  Βυΐ 5ἴηςα [Π6 ΡΘΟΡΪο, 
88 8 ὝΠ0]6, δά οὐβογνοά [Π6 Υἱΐ65 οὗ σοὶ ρίοῃ, 88 σοπιιηδη θα ὈΥῪ 
Μοβο9, δὲ ᾿ἰοαϑδί πῃ }]}8ὲ οϑῆυα ῃ84 Ὀδοη {ΠΕ 1 Ἰοδάου, ῃ6 ἄοεβ ποῖ 
τοίου ἴο {Ππ6 515 οὗ ἱπνιάπα] τηϑη." (,αδϊιιι8.) 

γν. 9, 10. “Ηοὁ ροϊπίβ ουξΓ ἴο ἔπαπὶ {π6 στοαῦ Ὀοποῆϊβ {παῖ 
ανο γοϑα 6 ἴσοι ἴπΠ6 αῇθοιίοη, ἢ πὶ ἢ {Π6Ὺ παν ὨἰΒοτῖο 
ἀανοῖοα {Ποιηβοῖγοβ ἴο (ἀοἀ ἀπά δάἀποσγοὰ ἴο ἢ ΐπ|, σοίοστιηρ ὑπϑῖὴ ἴῃ 
νυ. 9 δηὰ [0 το Πρὶν στοδξ νἹοίογίθβ; {Πδ ᾿ξ ΠΥ 6 δνυϊἀθηΐ ἴο {θη} 
{π84} {ΠΟῪ ἤᾶνο ποῖ ἰονοά ἴὸν ποιρ)!." (Μαδῖι8.) Τῇ ἤγβι ἢ 4} οὗ 
νυ. 9 ἱπά!οαΐθϑ [ἢ 6 [Ὁ] Ε]τηθης οἵ Πδαϊ. ἵν. 88, νἱϊ. 1, 1Χ.]) 8ηα χὶ. 28 ; 
ἴΠ6 βοοοηά, ἐπα οὗ Ποῖ. νἱ]. 24 αῃὰ χὶ. 28. ὅθε σῇδρ. 1. ὅ.--- ΠΤ] 6 
αγϑὲ νοσγάβ οὗ ν. 10 δύϑ ἰδίῃ νουθδί ἴγσοπλ ᾿οπΐ. Χχχὶ, 80, ἀπά 
Δ’ Ἰουπάρα, 88 {Παῦ ραββαρθ 8130 Ἶ8, ἼΡΟΠ [89 ΡΓΌΠἾ56 σΟὨ 81Πη64 ἴῃ 
μον. χχυ!. 7 564. δῃά Προαῖ, χχνῖ!. 7. ΟἹ {Ππ|0 βοοοπά ρατί οὗ ἐῃθ 
ΥΕΓΒΘ 860 Υ͂. 8ὃ.---. 11. ΤΟ ΡἢΓΑΒβ6 Ὁ ΣὉ ἽΝ Ὀγτγοῦν 

ὙΠΟ 18 οορὶοα ἔτοπι Ὠ οὶ. ἵν. 18, ἄοθβ ποὶ πρϑϑῃ “ἐδ ὍΡΟΙ 
ΥΟῸΣ συδγά [0Υ γουγ [16 (επδν πὰ (Οἰδδοπῖνϑ ἴῃ [6 Ἰοχίςοπ), 
Βαϊ ““ τΔΚ μβοοὰ σι 41} γοὺγ 800}, αἰ σοπίοπι ορόγαπι ἐα απΐπιο 

ἄαίε (ΟἸονίοιδ ἀπὰ βολεῖ). Ηδποθ ὩΣ ΒΟ 8 ποῖ πϑοά 
ἴοσ Ὡϑ, Ραῖ ὼγ 186 βακθ οὐ οιρἠδβίβ, ἰο ἀοποῖθ ἐμαὶ ἱμνναγά 
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γ᾽ ρΊ] ποθ, τ] ἢ σοηθ8 ἔγοια [116 80].--- Τὴ ἰουά οὔ ελουαλ 15 
ἀθβογι θά Ὀγ Μίοβββ 88 ἴπ6 σοιηρίοῖα ἔι] δἰ πηθηΐ οὗ {}|0 Ἰανγ, [δαϊ. 
νἱ. ὅ, χ. 12, χὶ. 13. 860 Μαίζίμον χχὶ!. 86 βᾷᾳᾷ. Απά Ψοβῆυα 
ΒΟΟΟΓΑΙΠΡΊΥ δατη8 ὉΡ ιἷ8 ΘΧμογίδτοηβ 1η 86 Οη6 1] ποίίοη, ἴο 
αἶα μοοά ἔγσγομπι {πὸ ᾿ποατί, ἴο ἰΙονθ {πῃ [ωμοτὰ {ποῖν αοα. 

Ὗν. 12, 18. “646 ρτοςθβάβ ἰο {ῃγϑαῖβ, δεοοσάϊηρ ἴο [Π8 εὐἰτά 
τηθ1}Ποα ΘΙ Ρ]ογ θά ἴῃ [Π6 ἰανν, {πὲ Πἔ ΔῺΥ ἀγὰ ποίους θα ὃγ [ἢ σοοά- 
Π688 Οἵ (οὐ [ΠΟΥ πᾶν δἱ ἰϑαϑύ 6 ᾿τρβ]] θά ἴο ορθάϊθηςθ Ὀγ ἔδαγ. 1ὲ 
15 456 ᾿πάερά, γνβοσγο (οά Κίπα γΥ ̓ην 165 τλθη, {Π|π40 ὑΠ6Υ ἀο ποΐ 1η}- 

τη ἀϊδίου ἕὰγῃ ἴο Ὠΐτῃ δηα ΓΟΡΙΥ ὈΥ ἃ ριοταρῖ ἀπ γον οὐράϊθηςο. 
Βαϊ βοῇ 15 {Π6 5]οΓΠ 688 οὗ (πὸ ἤδβι, {Ππ| 10 αἰννᾶγβ ἢ6645 ἴο 
δ6 δυϊπηαἰαιοα ὈΥ {Ππ πρ6αῖ8.} (((αἰσῖπ.)---- Ματγτίασα δμα ἸαΓΟΓΟΟΌΓΒ6 

στ τῃ6 Ομ δδη 165 ἀγα ργ ἢ! Ι6α ἴῃ Εχ, χχχῖν. 12 --- "6 δηὰ Π δα. 
γἱ]. 8, ἰο συᾶγα ἀραϊηδϑὲ {π6 ἐαπηρίατίοη, ν᾽ ἢ] σἢ οι] {Ππ8 Ὀ6 ῥτο- 
Βοηϊθά ἴο {116 18.846]1{68 ἴο [4]] Ιηἴο ἸΔοἸ]αίτγ. 1 {πον βμου]ά ἐγαη58- 
στο88 {Π18 ρτο 1 010Π, «Γοϑη πα Δ880 68 ἴδ 6 πὶ, ἴπαῇ [Π6 Ιογὰ {πεῖν 
(ὐοά ν}}} πο πιοῦθ ἀσῖνα οαἱ {686 ρϑορίβ Ὀοίοσο {Ππ᾿θη}, διὰ {5 
{πὸν Ψ 1] Ὀ6 5ηΆγο8 ἰδδάϊηρσ ἴο {Π1]0 ἀοϑίγασίίοη. ΤῊΪΒ (ἢγοϑὶ 18 
ἴοαπάθα ἀροη Εχ. χχῆ!. 88 δηᾶ Του. τῇ. 16, ψθγα {Ππ6 [βγδοὶ- 
168 ἀ΄6 (ο]ὰ (πᾶὶ [Π6 σψόγβὶρ οὗἉ {πΠ6 (Δ πη 188} ρσοάθβ. νου ]Ἱὰ 
ὈθοοΙΏ6 ἴο {ἢ θτὰ ριον ᾳ 8παγ; Δ ΘΒρθοῖϑ νυν ἀροη {π6 ἀδηὰπ- 

οἰαῦοη σοηίαϊπρα ἴῃ ΝΠ). ΧΧΧΙ. δὅ, “Ὀαϊ 1 γε Μ1}} ποῖ ἀγῖνα 
οαῦ [Π6 ᾿πῃδθιίδηῖ5 οὗ {πὸ ἰδηὰ ἔγτοτα. ὑδίονα γοὰ, {πθη ᾿ΐ 8},4}} 
σΟΙηΘ ἰο ρΡ488, {Ππᾶΐ {056 ἡ ϊοἢ γα δ]ονν ἴο χϑιηδίη οὗ ἐἤθτ ψ}}} 
Ὀ6 ὈΞΤΣΞ ΥΩ ὈΞΣΣ οϑῸς ἐλογηϑ ἵπ γοῖμ δγ68 απά 

φοα(8 ἵπ ψοιιν δ468, Δα Ὁ91}} Ορρυθββ γοὰ ἴῃ ἐπ6 Ἰαβά ἱπ νη ϊοἢ γα 
ἀνε]. «οβίυα πΠα8 σοπηθοίθα {π686 ρϑββαρθθ ἱορείμοῦ, α8 {ἘΠ θῖῦ 
ΤΩΘΔΠΙΠρΡ᾽ 158 {Π|6 Β8Π16 ; [ὉΓ {ΠῈ]Ὶ (Ἀ]]ΠἸπρ' ἴο Ἔχρϑὶ ἴπ6 Οὐδ παβη ο8 
ΡΓΟδαρροβοα Ὀο6}} ᾿πίογοουγβα δηὰ ΓΘ ἀ8}1ρ νὴ ἔπ θτη, ἀπά {1680 
δρϑίη. νου α ̓που Ὁ] Ὀδ [Ο]]ονκεά ὉῪ ἰάἀο᾽αίσγ. ΤΠῈ ἤραγο 
ΘΙὨΡογθα, δπαρθ8, 18 θη ἀογθὰ ἸΟγΘ ΟἸαρῃϑίϊο, 88 ἴῃ [βαΐδῇ νἱῖ. 
1δὅ, ὉγΥ ΡΟ. ΓΒ ἵγαρβ απᾶ δπαρέβ.---πθ ἔογτη γογαῖῦ τολίρδ, 

8001} 4689 [ΟΥ̓ ἸΤλἡὨ 18 ποῖ αϑθ4 ΔΗΥΉΘΓΕ 686 88 ἃ βυ βίδηίίνο, δαΐ 
88 8Π ΘΙΏΡΠΑΙΣ ψογὰ 10 18 ΨΘΤῪ ΔρρΙΟρταίθ ἤθσθ. [ὺ ἰβ ἰοσπιοά 
ἔγοτῃ ἔπ Ροθ]ὶ. «}οβϑῆπ ογονν 8 ἐορσϑίθοῦ Ἀ18 51π11165 ἰπ οράθυ ἴο 
ἀξβοῦῖδθ {Π6 58]1απιθ, πὰ {γουδ]θ, πὰ ὀρργαββίοη, νυ οι (ΠΟῪ 
σου] Ὀτΐηρ ἀροπ {βοιηβοῖνοβ ὈῪ Ἰοϊπίηρ ἴῃ ἔπ ἸΔοἸΔΙΓΥ οὐ τὴ 
Οδηδδηΐεθ, Ηδ {88 566 18 ὈΥ ἢΐ8 (ῃγϑαίβ ἕο τακο {Π6 βίγοηροβὲ 
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ἸΠΊ ΡΥ ΒΒ Οἢ ῬΟΒβ. 016, 48 ἢ6 ηθνν {Π6 β΄ ΚΙ 688 οὗ {6 ρϑορὶβ ἀπά 
[6 γϑοκ] ββη 688 οὗὨ [Π6 ἢ πηλη Πραγί, ἀπά ἐπογοίογα ἔογοϑαν, {πα 
αἴθου ἢ18 ἀθραγίαγο ΖΘ] ἴοῦ (π6 Ἰωογὰ δηΐᾷ [γ19 ἰανγ νου] 6 Ὀιιὶ 
ἴοο ΘΑΒΙΪΥ ΘΧΟ Πρ 864, ἀπά {π6 σϑῦθ] ]οη ργθαϊοῖθα ὈγῪ Μοβθβ 
νου] ἃ ΟὨΪΥ ἴοο βοοῇ ὁσσαγ. Απά ππηίογ πίθον, ἃ8 8000 88 ἰῃαΐ 
σοηῃογαίίοη πδὰ αἀἰθά οαἵ, {18 το 6] ]Ποη δοίαδὶ Υ οσοανγοα (δ υάρσ. 
Ἰ. 3". ἀπά 11 844.)---  σοποϊυσϊηρ νον 8 οὗ [Π6 181}, 1δ1}, ἀπά 
16ιἢ} νοῦβθ8 : “' ΤΊ] γθ ρϑγίβῃ! ἔγοιη ὑπ ροοά ἰαπά, νυ] οἢ {86 
Τοτὰ γουγ αοα ἢα58 ρίνθη γοὰ," ἃι8 ἃ γϑρϑυ οι οὐἉ {Π1|6 {ῃγϑαὶ 
Π6] 4 ουαύ ὃν Μοβββ, ϑδιυΐ. χίὶ. 17, ἀπ ὑσγίηρ ἴο τπηϊπὰ δ τ{Π|6 βΒᾶΠη6 
(ἰὴ6 [6 ἰογτῖ 016 ἰογίλια, γμ]ο. ΓΘΟυγ8. ἀραϊη πὰ ἀσαὶη δοΥ 
[Π6 ἸΏΔΠΠΘΣ οὗ ἃ τεγαϊΐη, ἴῃ [Π6 οὐ γ868 ρσοποιποθα Ὀγ Μοβοβ, “" {1} 

ἀποὺ τί ἀοβίγογοά δηα ἰιαϑὲ ρογιϑι οι, “6 4}}} μα ᾿ιὰ8 ἀδϑίγογϑα 
[Π|66 ἔγοτῃ 86 ἰ4)4, ἱπίο 1 οἢ ἐμποὰ σοτηοϑὲ ἴο ρο556885 11.) (Βουΐ, 
ΧΧΥΙ. 21, 22, 24, 48, 81], 01, 68, ἀπά χχχ. 18.) 

γν. 14---16. Τὴ βϑοοπὰ μαζὶ οὗ {Π|᾿8 αἰ ἀγ688 ΘΟ 8188 οὗ ἃ Ὀσγιοῦ 
Ἰναΐ Θῃουροίο Γοροι οη οὗ 186 Ιοδάϊηρσ {Ββουρ 8 σοηίαϊηθα ἴῃ 186 
ἢγϑι ραγί, δῃηά ἃ πλοῦ ον ἀθηΐ γϑίθγθποθ ἴο {Π6 Ὁ] ββίπρϑ δηΐ 
οὐ γ868 οὗ Μοβε8.---Ὗ. 14, ΒΕΒοΪ]α 1 ἂπὶ μοῖρ {18 ἀν [6 ΨὙΑΥ 
οὗ 411 (88 νοῦ] ; (οἱ 1 ΑἹ ΠΡΒ 11. ὁ δι) ΤΥ σΟΠΊΠΙΘΠ ΑΓΥ οἡ [ἢδΐὲ 
Ρ8588σ6). ΟἿ ΤΊ ἰο-ἰῳιαν 18 βορὰ ἸἸογ6 ἃ5 ἴῃ οαΐ. ἰχ. 1, ἰο ἀθποίθ 

{πᾶ ἩΠ]ΟἾ ΤΔΥ ὨΆΡΡΟΠ ΔΩΥ ἄἀαγ. “ἼἸο-ἀλΥ 1 δπὶ Ἰοοκίησ [ῸΓ 
ΤΩ ἀρορδβθ." (ὦ. Π|΄. Μϊο]αοίϊ8.) ἢ τοίογθησθ ἴο ἔῃ 6 νυνογὰ 8 
ΠΟ ἢ ἔΌ]]ονν, 566 ομαρ. χχὶ. 48.-ῸῊ ν", 15. Βαϊ 88 Θνυν ροοά ψογα, 
πο ῆ ΦΘπονδῇ βρᾶῖκθ ἴο γοῦν, [88 σοῖ!θ ροη νοι, ἴ.6.γ) ἃ8 {Π|0 
Βι θέα ποθ οὗ {110 ῥγοιηῖβ88 οἵ (σοά ἰὰ8 θη {8 |164,. ἴῃ 1Π6 
ΡΘδΟΘΙα] ροββαββϑίοη οὗ {Ππ ἰαπά οὗ (ὐδηδδῃ νν οἷ τοὺ ΘΠ]ΟΥ͂ ; 80 
ν1}} «Θῃόνδῖι Ὀτίηρ ἀροη γοιι ΘΝ ΓῪ 6.1] νοσά νυν ἢ οὶ μ6 Βρακθ ὈῪ 
818 βοσνδηΐ Μοβοβ (Π θιῖ. χχνι, 18ὅ---Ο8 οοπιρατοὰ ψιτἢ ΧΧΙΧ. 
14. 28, ἀπά ἴμεν. χχνὶ. 14---88), νἱΖ., [Π6 οἴιγβα οἵ το)θοίοη, 

ἈΠῸ] [6 ἢ85 ἀεβίγογ θα γου ἔγοιῃ {1118 σοοά ἰ4πα, 5 γ8 ὑγηβϑργθ88 
ἢ18 οονθῃδηΐ, ἄς. Τὸ ἀληθές, φησι, τῶν θείων ἐπαγγελιῶν ἐκ 
τῶν εὐεργεσιῶν μεμαθήκατε. πεπλήρωκε γὰρ ἅπερ ὑπέσχετο. τοι- 
γαροῦν ἐντεῦθεν μάθετε καὶ τὸ τῶν ἀπειλῶν ἀψευδές. (Τ οοάογοί.) 
-νΠ ἼΖΤΙ 8 1Π6 ἴθγτη Δρρ] 164 ὈΥ {16 ρϑορὶθ ἴῃ Εχ. χχχῆδ, 

4 ἴο [Π|π [πγοαΐ οὗ (ἀοά, {πᾶὶ οἡ ἀοοοπηΐ οὗ {Π6 ΟὈΒ(ΙΏΔΟΥ οὗ ϑγδοὶ 
ἢφ Μ}1}} πο ἰση ΚΟΥ ρῸ ἂρ ἴῃ {πθ τά βὺ οὗ {πθ ἴο ὕδπαδη. Ηθχὸ [6 
ΘΧΡΓΘΒβΊΟη γοίθυβ ἰο [9 ποῦρ (θϑαῖ. χχχ. 1), “"" ἀθδῖῃ δπά ον} 

81" 



489 ΒΕΝΕΎΥΑΙ, ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ. 

(θαυ. χχχ. 15), ψαϊοῖ Μόοβθ8 ργονίουβὶν ἴο ἢἰ8 ἀδραγίατο βοΐ 
Ὀοίοτθ ἴπ6 ρϑορία.--ὖ. 10. Αἴον [Π6 οἰγουτηβίδησοβ ἤανα Ὀθ6π 
Ἔχρίαἰποί, ανάθν σι] οἢ {Π656 {πὶπρ5 Μ1] οσσατ, [π6 (Πγοαῦ, τ οὶ 
[85 66 δἰγββαυ βῆονῃ ἴο 6 ᾿πον] δ ὈΪγ Ὀοππά ἀρ ΜΠ] 1ῃ056 οἹΤ- 
ουπηδίαΠο68, ἰδ ΟΠ66 ΤῊΟΓ6 Τορθαῖο ἴῃ ἃ ἀἸἔογοπὶ ἴση. Ατποηρ 
16 ΤΩΔΠΥ Β᾽ τη 1]. ράββαρθ8 πῃ Ποαςογοποπην, 1Π|6 ψογάβ οι ρ ογοά 
ἤοΥΘ 8.6 τηοβί οἰοβοὶν σοηποοίθα ψ 1} {Π6 {Ἰιγοαῦ ἴπ Πθαΐ. χὶ, 17. 
ΤΠΟΥ δΓ6 ἰβκοπ ἊΡ ὈΥ “οβῆπα, τηογοὶν ἢ 0Π6 οπιϊβϑίοι οὗ [ἢ ς 
ςοηίοχί, “ 4ἃ 6 ν1}} βῃυϊ ἂρ {πὸ ποανθη πᾶ ρσῖνα ΠῸ Γταΐῃ :" 
σ]οἢ σπου ὰ Ὀ6 ουὖὐἱ οὗ ρίας; δὲ {Π6 88πι6 {ἰπη6 ἢ6 αἰ [6 8 γ3 

ἰηἴο ἸῺ» ἴο βαϊεὲ 1πὸ αἰ ἤοτοπὲ οἰγουτηβίδησοθ πάρ ψῃϊοἢ 16 

ογ8 6 ΓΘ ϑροΐτοη, δπὰ ἰο σῖνα {Π|6 πὶ ἐγ βἢ [ΌΓΟΟ, 
ΟἨΗΔΑΡ. χχίν. ν. 1---.28. Πησισαὶ οΥ (ἢὃ6 εουοπαπὶ αὐ δῖίοΐφηι.---. 

1. Αἴον «{Ὁ8πὲ Πδα βουϊουβὶν νατπθά {Π6 μ6848 οἵ {Π6 ρϑορὶβ 
δραϊηϑὶ [Ἀ]ΠΠ|πῦ ἱπίο ἀροβίαϑν δηά 1]ο] αἰ ἴον ἢἷ8. ἀθαίῃ, δπά 
ἢ ΘΑΥΠΟΒΕΪΥ οχπογίοα {}}ὸπὶ ἴο ἀπινανοσίηρ βαο] ν ἴο  Θῃονδὴ 
{πεῖν οι, Π6 βυιηπηοηθα πο ἴοὸ ϑισῃοιη [ο ἃ. 8016 πὴ τϑηθνναὶ 
οὔ Ππ6 οονοπαπὶ τ ἱ1}} [Π6 Ιοτὰ, ΤἤΘΥΘ ὑγοῦΘ ὑνγοὸ ΣΘΆΒΟΠΒ ἴογ ἢΪ5 
βοϊϑοεϊπρ ϑ'ολθηι (ποῖ ϑλίἑολ, ἃ8 βοπὶς ΜΘ9. οὗ {πῸ Ζ.;ῈΧ Χ. τοδὶ 
Π6γ6) ἴον τπᾶΐ ρατροβα; γδέ, Ὀθοδιῖ886 {18 θ͵ασθ, ψνῃοἢ βιοοά 
δοίννθοῃ ἴΠ6 τηουπίαϊ 8 οὗ ΕΠθ4] απεὶ (ἀου!ζίπι, Πα ΑἸγθαάν Ὀθοπ 
1Π6 5σθῆηθ οὗ πὸ βοΐδθπηη τοποναὶ οὗἩἉ ἴπ6 σονοηδηΐ, νηοῦ τνᾶϑ 
τηδὰθ ἱπογο αὖ [Π6 ΘΧΡΌΓΘΒ58 σοπλπιαπιΐ οἵ Μίοβοβ 800ὺη ἃβἔῖοσ {ποῖ 
οπίσαποθ ἱπίο πᾶ (Παρ. νἱῖ. 30--- 8), ἀπὰ ἐπ ἐγαπβδοίίοη 
αὐουΐ ἴο ὕδ οπίογο προ, τγα8 ἃ τορι οι οὐἨ [ἢ6 οββοπίῖαὶ 
ρΡατὶ οὗ {παΐ σογοπιοηγ, ἀπά {Πογοίοσο οἰοβοὶν οσοππροῖρα τ ἢ 1; 
δ πηἃ δροοπάίῃ, Ὀθοδιβα [Ὁ τνὰβ Πότ {πα {π6 ραϊσίασοῖ. ] 4600 παι 
58 ΠΟ 1ῆ6 4 ]}18 ἤοι86. ἴῃ 8 51Π|||Ὁ ΠΊΆΠΠοΡ. ΤΠ8 18 ἀρραγοπὲ 
ἔγοπι {Π6 πη πυ!δία θα 0]6 οοπποοίίοη Ὀοΐννθοη ἔπ τγογῖβ ἴπ ν, 
28, “αῃιὶ ποῦν ρεΐ αἰσαν ἐδ6 δίγαησο φοιῖβ, τολίοἢ αν ἀπιοησ ψονι)" 
Δηὰ ἴπ Υ. 20, ““«πὰ 6 ἰοοῖκ ἃ ργϑαὶ βίοῃμθ, δπ4 βοὲ [6 ΔΡ {πο γθ 
ὉΠᾺΘΡ 0Π6 οαΚ, ν ἢἰο ἢ τγὰ8 ἴῃ {Π6 βαποΐπατγυν οὐ 1π6 Τωοτά," δπὰ 
[Πο86 ᾿ῖη ὅδη. χχχν. ῶ---4, “ἐπὶ δοῦν βαϊά ἴἰο ἢϊ8 ἤουβα απάὰ 
ἴο 411 {πὶ νοῦ σῖτἢ Πΐτη : ρμέ αἰσαν ἐδ δίναπσο σοαϑ, τολίοδ ατὸ 
απιοη ψοῖι, πα οἴθαη86 γουγβαῖνοβ δηα οἴ λησθ γοῦν οἰ ἢ 68.---- 
Απά {ΠῸ 0 ρσᾶνθ ἴο «8000 4}1} (Π8 βέγα προ σο 8. . . . 8πά 
] Δ 00 Ὀατίοα ἔποπὶ πάθον {Π6 οακΚ, νυ ΒΙΟἢ 18 δὲ αἰ οηο ν ΤΗΘ 
ἤγϑὲ οὐ {686 ΓΘΆΒοη8 18 δα πιϊ θὰ ΓἜ Αἰπηοϑὲ αἷΪ οχροβίζουβ, {110 
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βοσοη οπἷν Ὁ Πεησείοπδονγα (εἴτ. 1. Ρ. 14 50η.) Βαΐ {1 

ΒΘΟΟΠΑ 18 80 [Ὁ πὶ Ἔχοϊυϊπρ {π6 τοί {π40 10 ταῖμον ἰηνοϊνϑϑ 
ἴ. ΑΚ58 9Δ00} βοϊϑοῖοὶ {Π6 οδἷκ αἱ δ:σῆθηι [Ὁ (ἢ6 8016 Π)π οϑτα- 
ΠΊΟΠΥ, Ὀθοδιι88 1ἴ 84 ΔΙ ΓΟΔαῪ 66 η σοπβθογαίθα ἃ8 ἃ ΒποίπδτΥ οὗ 
αοα ὃγ {6 ἴδοι {π8ῖ ᾿ξ νγὰ8 οἡ ὑπαὶ β8ροῦ {πὶ ΑΡγϑἢ απ), οἡ 15 
ΘΠΓΆΠΟΘ ᾿πίο δηβϑδῃ, τ) 88 ποπουγοα ἡ ΠῈ [Π6 γϑὲ ἀρρθάγαποο οὗ 

[η6 Τωογτ, ἀπά ᾿αά ογοοϊθα ἢΪ8 ἢγϑι 4] 18 Υ 1π Οαπδαπη, δπα {πο γ6 
αἶδο, {παὖῦ ἢ6 Πιιη 56} Παιὶ ὈᾺ1]0 ΔΠ δ᾽ ἐγ οἡ ἢ 5 τοίη ἔγοπι Μθβορο- 

ἰλτηΐα ((οη. χχχϊ. 18---20) ; 80 Δίοβοϑβ βοϊϑοϊβα {Π}8 8ροῖ ἴον τ 6 

Β0[6ηη ργοπιαϊ δέοι οὗἉ [Π6 ἴανν (οἢδρ. γῇ}, 80 544.), ἀπὰ “οβδῃιια 

οἴοβ86 1 οἡ ἴΠ6 ργθβθῃΐ ὁσοδβῖουμ, Ὀθόϑτι86 1Ὁ τν88 ποτα ἐΠδὲ «΄ Δοοῦ 
ἢδὰ Ραΐ αὐναΥ ἢ βίγαηρθ ροίβ ἂἀπαὶ οοπεθογαίθα ἢἷ8 νυ Π01]6 Πουβ6 
ἴο 1Π6 τνοῦβἘ 0 οὗ "] ἐῃονδὴ αἴοπθ. ΤῊ]15 τοϊαθοη θϑύνγθθη {ἢ8 ργο- 
56 Πΐ ΘΟΓΘΙΠΟΠΥ δηκ [Π6 5Β᾽ 1} Σ δοὶ οἵ “4 ς 00 18 Το πάἀογθά 80 ργοιηῖ- 
ηθηΐ Ὀγ [Π6 τοίογθηοο ἴο θη. χχχν. 2--- 4 σοπίδι θα ἴῃ ν. 28 απά 
20, {πωϊ Ποησϑίονηιδονα ντὰ5 ατιῖζθ 10 5{1ῆ6 4 ἴῃ ΟὨ]ΪΥ τησϑπηοηΐηρσ' [}18 ; 
ΘΒΌΘΟΙΔΙΥ 88 να ἀο ποῖ Ηπά ἴῃ οἤΔρ. νἱ]]. 80---- ὅ Δ ΠΥ πηθπίϊοη οὗ 
ΘΙ 6 Π,, ΟΥ ΓΘίθσθποο ἴο θη, χχχν. 2-- 4.--- Ὗ 6 566 δἵ ἃ σίδηοα μον 
{ΠοΓΟυρΡὮΪΥ Δρρτορτίαίθ {Π18 ρἴαοθ νγὰβ ἴον {Π6 βρθοϊδὶ ορ]ϑοῦ οἵ {6 
ΠΟΙ ΘΠΏΟΠΥ. “ΤῊ οχ]ογίαςίοη, ἴο Ὀ6 δι] ἴο {πΠ6 Ιμογτά πὰ ἴο 

οἰθαηβ86 {ποιηβοῖνο8 τΌτῃ 411 Κιπ 8 οἵ Ἰἀο᾽αῖγν, πηυϑὺ ἤανθ πηδὰθ ἃ 
ΥΘΙΎῪ ἀθορ ἱπιργοβϑῖοθ ῆθιι αἱΐξογο πἀρὸπ ἴΠ6 ϑροΐ νψ]θσα (6 
Ποπουγοα ρϑίγιδτοῃ πὰ ἄοπθ (ἢ6 βδῖηθ {Π|η 0, ἃ8 [18 ἀθβοθη- 
ἰἰδπῖ8 σοῦ πον δα πογίθα ἴο 40 ; {π6 τηοππΠΊθη ΒρΡΟΪΚ6 τηΟΓ ἰου ΪΥ 
πη {Π|58 ρἴδσα Πδπ 1π 8ηΥ οἴπον᾽ (Ποισβίοηδονο, ". 18).-- πα λον 

ργοβοπίοα ἐλιοπιδεῖυε8 δε ογθ ("ο(]. Ἑτοπι 1Π|6 νγογὰ8 Ὁ Ὅμπ δον, 

δείογθ Οαοά, σοπιραγοὰ σῇ ἢ ἌΝ ΕΝ ὩΣΟΣ Ὀγ 1Π6 ΒΑ ΠΟΙ ΠΤ ̓οἔ 

1π6 Τωοτὰ (ν. 26), 411} {Π6 ςοπιπηθηἑαίογβ οοποαθ, {πᾶὲ τη ἀτκ οὗ 
[Π6 σονοηδηΐ τν88 Ὀσουρσῃῖὶ ἴγοτη 5 ΒΠ9ἢ ἴο Θ᾽ ἤθη το {118 Βοϊθτηπ 
ΠΘΓΘΠΙΟΠΥ͂. (866 αἷ5ο λήουονβ Ἰζτῖι. {Ππίοτβ. ἅδ. ἃ, ΟἸγοη. Ρ. 290). 
Βυΐ {Π18 15. ποῖ ἱπνοϊνθα ἴῃ πον οὗἩ {Π8 ΘΧ γ ββίοηβ, ἃ8 ἤἼφησ- 

δίοηδενα (Ρ. 18 564.) [88 οὐβογνοά, 7Τ|ι6 ρύθβθποθ οὗ {Π6 αὐῖ οὗ 
1η6 οονθηδηΐ οὐ οἵ {π6 ἴἈθουῃ 016 4068 ποῖ αἴνναυϑ [οἰ ονν ἔγοτῃ {6 
ΡΠ ΓΑ86 ΓΤ ἈΡΡΣΝ ΜΠΙΟΝ ἰ8 αϑοα ἴπ οἢαρ. χυ]. θ, χἶχ. 51, ὥς. 

1 ἐ( ἸΤ]ηἀουδίοαϊν [πὸ ρὮγδβο ΓΙ Ὶ ττν Ὀοΐοτο ΘΠ ον δῇ, 18 ΓΟ ΘΠ 

πιϑοἃ ἴῃ σοπηοχίοη 1 ΘοΓθιποπἶδϑ, ΕἸΣ Ῥογ[οττηϑα δἱ {Ππ6 βαπο- 
ἰπαγυ, δαὶ (818 τὴδ8 ΟΠΪΥ͂ ὈΘΟδι156 Τόμονδη ἀππουποοᾶ ὨΐΒ Ῥγθβθποα ΤΠ 60 
ἴῃ 80 Θβρθοῖδὶ τηβηποῦ. [Τἢ, Βονγουθῦ, ὁ Ὀοίοτα Φομουδὴ ἘΠ6 οπῖψ τοίον 
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ἴο ᾿πἀϊοαῖο [Π6 ῥγθβθηςθ οὗ {π6 Ἰωογὰ ᾶῦονα ἴ6 γκ οὗ 6Π|6ὸ οονθ- 
ῃδηΐ ; πλῖ ἢ 1688 15 10 ᾿} 1164. ἴῃ 1Π6 ποῦ σοπθγὰὶ ἴθυτη δα, 

ὈΥΤ ΜῚῚ Ὀοίοτ (οί, μοι 8 αβοᾷ πθσθ. Α οογτθοῖ ΘΧΡΆΠ8- 

(ἴοι 18 ̓ σίνθη ὈΥ Οἰαἰοΐνι, Πουρἢ ἴα ᾿ουβ οτα ν. 26 {Ππ2ῦ [π6 ἀγκ 
οὔ ἢ6 σονοηαῃΐ νγα8 ργθβθηξ ἂὖ ϑ'!σ θπὶ : “6 10 18 8814 {πὉ [ΠΥ 4} 

Δρρθαγοά Ροίογο (σοὰ; ἴο 5βονν {πῸ βδογϑά αἀἰσηϊν δηα το] ρου 
οἰιαγδοῖθν οὐ {Π6 ἀββθιγ. ΕῸΓ {ποῖ 8 μὸ ἀοιιδὲ, παῖ 1π 
1Π|6 βοϊθῃμιῃη σΟΥΘΙΠΟΠΥ͂ «οϑῆπα ᾿ηνοϊκοά π6 ἡᾶπι οἵ (σά : δηὰ 
δάἀἀγοββοά {Ππ6 ρβορίθ, 8 'π ἢἷ5 βίσ!ηῦ, {ΠαῈ ϑαοῖ οηδ ταῖϊσῇξ 88] ῸΓ 

ΒΒ 6 1 ἐπᾶὶ Οοα τγαβ8 ργοϑιἀϊπρ ουοῦ 4}} ταῦ ννὰ8 ρουϊογιηθά 
{Ππ|6γ6, πα πὰ} (ΠΟΥ ἡγνογΘ ποΐ ἐγαπβδοῖ σ᾽ ΔΏΥ͂ ραϊναῖθ Ὀ51Πη658 ἴῃ 
{π8ὲ ράσο, θαΐ σοπβγιηΐηρ ἃ βδογθά ἀπά ἰηνίο]6 οονοπαπὶ 1ἢ 
αοά Μηϊπι561 Ὁ" Δείονε αἰοα ἱπάϊοαϊοβ {πογοίογο ΟὨ]Υ “΄ 1116 γθ]1- 
σἰοῦβ ΟΠαγαοίον οὗ [Π6 σογοιηοην." (ΜΠ οησείσηδονο, Ὁ. 18.) 

Υν. 2---1δ.. «[οβ]ιια σοΙΠΊΘΠΟ65 ἢ18 Δ ἀγθ88 ἴο {Ππ|Ὸ σαργοβθηΐᾶ- 
{{νΥ ὁ5. Οἵ {Ἴι6 παύου) ὙΥ ἢ ἃ ΒΌΠΏΠΏΔΤΥ Οὗ {Π16 ῥγοοίβ, νυ ΐ ἢ “ 6ἰονδὶ 
Ἰιαά αῇἴοναρα οὔ 15 σοοήίποϑβ ἴο [8 ρϑορῖα [8γδοὶ, ἔτοιῃ {Π6 68]] οὗἅ 
ΑὈγαΐατι ἴο {πᾶς ἀαγ (νν. 2--- 18), δηὰ ἰὈὰη 48 ἀροη ἴΠ6πὶ ἃ 
βίοη σ᾽ ἀρρθαΐ, ὑπαὶ {Π6Ὺ σοῦ ἃ σοπούηοθ Ἰἀο]α ΓΥ πα βοσνο (ἀοά 
αἰομθ (ν. [4 56α.)--- ΤΠ 8. {ΠπΠ6 τονίον οὐ (ὐοα᾽85 ἔδνουγβ ἰαγ8 1ῃ68 
Τοπηἀδίοη ἴου 1118 ἀρρθᾶ]. ΑἸ] τπαῦ {π6 Τιογὰ δὰ ἄοπα ἕο ἢΪ8 
Ῥθορ]θ, οαρὶε το προ] δπά 8]}ῦ {Π6 1808 6]1168 ἴο τα͵θαῖ θυθσῪ 
οἴδιοι' σο(, Δη4 ἴο ΓΘ Πάογ Θχοϊαβῖνο ορθάϊθιιοθ ἰοὸ ὅπΠ6 [μογά, ψ}ιο, 
νοι 18 [1 ΠΥ]γ Κι ἀΠ 655 δι)ἃ ἸΠΘΓΟΥ δ'οπθ, μδα ἤοῃθ βᾳοἢ ργθαῖ 
{πη0 8. ῸΓ {Π|6Π|.---οἷῦΡν. 2--4, ΤΏ ἢγϑὶ δοὶ οὗ ἔγθα, υππιογ θα 
ἴανουγ οὐ ἴπ6 ραγὺ οἵ (ἀοΐ, νγᾶ8 16 ο4}} οὐ ΑΡγαϊιαπὶ ἔγοτη δῇ 
ἸΔοΪαἴτοιι8 ἔλυγΥ ; ἀπὰ {πὸ συϊάδησα οὗὨἨ ἔπ ἱπῖο 1Π6 Ἰαπά οὗ 
(ἰδηδδπ, ὙΠΘΓΟ [18 ἀοβοθη δη8. πλ Π 1} 0}16ἀ 80 τρί ]γ ἐπαὶ Εβαὰ 
οὐίαϊηθα ροββοββίοη οὗ Μοιυμὶ Κ'θὲγ ογ [115 ἔτ] γ, δηα 8600 ψοπὶ 
ἄονα ΙΓ ἢ18 σὨΠ]άγοη ἰο Εσγρί. ““Ηδ ἐοπιηθποθβ Υἱ ἢ ἐποὶτ 
ἈΠΡΌΙΟ]ΙΔ56α οἰθνδίομ, ψν ἢ1οἢ οὐ Πα 80 ἔγα!γ οτἱσ᾽ παϊοα, {πᾶὶ 
{ΠΥ σου]α ποῖ Ὀοαβύ οὗἹἁ ἃΠγ Θχςθ ]θηςα ογ πιθοῦ. οὐ Βαὰά Ὀουπά 
{Π6πὶ ἴο ἰν]πη56}} ὈῪ ἃ ἐἰρ] του οἰναῖη, ἴῃ ὑπαῖ, θη ΠΟΥ πτ6Γ6 οα 
ἃ. ΘΔ] 1 411 οὐ μοΥ8, ἢ6 δα ἰαῖκθὴ {Ππ6 πὶ ἀποὺ 8 οϑγΘ 88 

ἴο ΘΕΥΘΙΊΟΠ168 δὲ ἴΠ6 βδποίυδτυ, ΦθθονδΒ ἡου]ά οπὶν θ6 ρῥγοϑβϑοπί ἔμ6γο, 
δλμέ ωρ ἴθ 18 ΒΟΙΥ ρἴδοθ; 8ῃ ἀρϑυγὰ ἰάθα, ἀδβίγιοίίνα οὗ {πο ἀινίηθ 
ΟἸΠΕΙΡΥΈΒθηςθ, 8 πὰ ὁπ6 Ὁ ἰοἢ οδπ πουϑῦ ὃ6 Τουπά ἴῃ 1Π6 Ηοὶγ βοτὶρ- 
ὑυγα8.᾽ (ΠΠεηρσϑίεηδενο 1λοῖτν, 111. Ρ. 44.) 
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15 ΟΥ̓ ΡΘΟΡΪ6, ΤΌΣ πὸ οὐ γ γθάβοῃ ἐῃδη ἢΪ5 οὐν σουά ρ]ΘάδβαΓ6. 
Απά ἴῃ ογάον {π8Ὁ 1 τηὶσῃῦ Ὀ6 ονϊάθηξ (παῦ ἔπ Ὺ Πδα ποίησ ἴο 
βοδβϑὺ οὗ, π6 γϑίθυβ {πθὰ ἰο {Π6ὶγ οὔἱρίη, Δηἃ βῆονβ {Ππᾶὲ {ΠΟ Ιν 

ἔλίΠ 8. 0 ἀννοὶῖ τη ΟΠ] ἄδθα γουβ  ρροά (1018 ἃ8. νν6}} ἃ8 οἱ "618, 
8Πἃ νι γ6 ποῖ ἴῃ ΔΗΥ͂ τοβροοὶ αἰθγθηΐ ἔγοῃ ἰμ6 τα 6 6.᾽ 
((αϊοΐκ.)---. 2. Ὡντ-δ9 αὐ ἐλιὰ ρεορῖδ; ποῦ ὑπαᾶῖ 411 νγεσγὸ δοῖα- 

ΔΙῚ ργοβθηΐ, δαὺ τπδὺ 41} ννϑῦθ γθργθβθηίθα ὃγ {ποῖ Ποαάβ δηά 
οἰ οοΥ5 (ν. 1).---Ἥἐλουαΐ, 15 σ4|16 αὖ {Π6 νοῦν ουΐβοῖ δηά δῇοι- 
ΝΥ 8, τοροδίθαϊυ, ὈΝΡ ἽἽ ὃς ἐλ6 Οοα οὗ ]ϑγαοῖ; ἃ 110 πηοϑῦ 

ΔΡΡΙΌΡΓΤΙαίΘ ἰο {ἢ 6 οδἤοεὶ οὕ 16 ποῖα δἀάτοβθ. “ ΕῸν (μ6 ἩΒΟΪΘ 
ἀἸβοοῦγβα 18 ὁσοι ρα ψΠ δη δοσοιηΐ οἵ {Π6 σοοάπο58 οὗ (ἀοά, 88 
τηΘ 1 86 (0 (86. ρϑορίβ οὗ 18γωοῖ᾽ (λήαδζιι8.)--- ΤΊΣ  ἜΔΘΞ, οΝ 

ἐλό οἱδιον 846 οΥ ἐδ 6 γἷνον» (ἘΠαρΡἢ Γαίθ5), παπλοὶν αὐ {70 ἴῃ ΟἿ Α]- 
ἄαρα ; ψ μι ἢ Τογαῇ Ἰοΐϊζ, ἴθ σοπρηγ ἢ Αὐτά απ δπηά [ωοΐ, 
Ὦ18. ὈΓΟΙΠ ΘΙ 8 δοη, ἴογ Πάγαη (Κάῤῥαι, Οὐλττ86) ἴῃ Μεβοροίδιηϊδ, 
γῇ θησο ΑὈγδ πὶ ργοσθοάθαά ἴο ὐδηδδῃ δοοογάϊηρ ἴο {πΠ6 σοτη- 
τηδηὰ οὗ αοἁ (ξεη. χὶ. 21, κἱϊ. 1 5η4.).--- Οὗ ΨῸ ἔγοπι τπ6 Ὀορίη.- 

πἰησ, ἴτοιῃ {τπ6 ᾿πητηθιη γα ].--- Τ να, δὰ ἴἤγθα 80η8, ΑὈγΆτη, 

ΝΑδοῦ, δηὰ αδγδη (αθῃ. χὶ. 27). Οηὶγ 16 ἢγβὲ ἔνγο ἃγὸ τηθῃ- 
ἰοηθα ποῦθ, 88 ἴἪ ννὰ8 ἔγτοπη ὑπθὰ ἴπδῦ ἴΠ6 ρθορὶθ οὗ βγδοὶ 
ἀρβοθηάρα, ἔγομῃ ΝΑ ΠΟΥ, οα {π6 τοῦ 6 γ᾽ 8 5146, {πγοὰρὶ ΌοΚΚὰ 

δηἀ ΠΟΥ πῖθορβ [ωμ68}} διὰ δοθεὶ, θη. χχὶ. 28, δπά χχῖχ. 10, 

10 344ᾳ.--ἶτν ὌΝ ὙἹΣΦ)Ν ἀπά (γοῦν δι ]ογ8) ϑογυδα οὐδοῦ φοίΐϑ, 

ποῖ {Ππ6 οπ ἔσὰς (ἀοά, Φοῃοναῇ, ψ]ο γονθαϊθα ἢ βο} ἴο Αὔτὰ- 

᾿δπὶ ἀηα σἤοβ6 γοῦ 88 ἢΪ8 ρϑοῦ Ια Γ ρΘορ]6. 6 σαπηοῦ ἀδίθυτῃϊπο 
ἔστοτῃ [π686 νοῦ 8 δῦ Κιπα οὗἉ ἸΔο]αίτν παι οὗ ΑἸ Ὀγαϊναπλ᾿8 ἀπ068- 
ἴΟΥΒ ᾿γ83, 88 ἰῃ8 ρἤγαβα οἵδδον σοάβ 'ῃ ΠΟΙ ΓΘ ΒΕ ΠΟΙ ]ΟΠ ἴο {Π6 ΟΠ6 
ἔγὰθ (ὐοά 15 ἔΆγ' ἴοο ἱπάοῆπιθ. Ασδοογάϊηρ ἴο αδη. χχχὶ. 19, 84, 
ΤΑ αῦδη ροββθϑϑοα Τογαρ]ίη), ΟΥ δοηαΐθ8 (866 ΠΥ ΠΟΙΏΙΠΘΗΪΑΓΥ ΟΠ 
{1 Βοοῖκβ οὗ Κῖηρβ, ρ. ὅ80.)---ἸΝ ΟΥ σδῃ ννο ἈΥΤῖν αἵ ΔΗΥ οογίδ! η 
σΟΠΟΙ υϑίοη ΜΙ τοίθγθμοθ ἴο [6 το ἢ-αἸβραϊοθα απδϑίίοη, ψ}6- 
ἴΠ6ν Αγαϊδη ψὰ8 δὴ Ἰαο δῖον Ὀοίογθ [818 οα]}}.} Α]1 {πᾶῦ σδῃ 

1 ΤΏΘΓο 18. οπα ἰγδάϊἴοη Υ} τοΐδγθηοο ἰο Αὔγϑθδπι, (μᾶὺ Π6 Ψ885 
ἰγαϊπθα ἰο ϑ'αθδοίϑιη γν ἤθη δἰ ᾿όπιθ, (866  οξίπσον, ἰϑὲ. οὐἱθηΐ, Ρ, 240, 
πα δ λίϊο ἴῃ βθνθῦαὶ ραβθαρθβ οὐ ἢΪ8 σουκβ, οἱ. Ἡ ἱπον ΠΥ. τ. Ρ. 14 
ποίθ). Ασδοοταϊηρ ἰο ἀποίλον (ἴῃ 86 Ταγραιῃ «Ψοηδί, οὐ 6η. 11, 28, 
ἃ πᾶ [86 ἰδίοσς ἘδΌ1η8), ἢ6 νγᾶ8 ρεγβθουΐθα οἡ δοοοὰηΐ ᾿ο Ηβ ἈΠ ΙΡΑΙΗΥ͂ 
ἴο Ἰἀο]αίγγ, διὰ οὈ] ρα ἰο ἰοανο 18 Δ |Ππου]δ πα, 
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08 8814 18, {πΠ8ΐ 6 νγᾶϑ μΘΙΠΣ ἀΘΕΡΙΥ δαπκ 1ῃ Ἰἀο]δίγυ, ποῖ, Ν] 6 ἢ 
η ἢϊ8 086 γ᾽ 8. ̓ιουβθ, δη ΓΟ ἔγθο ἔτοιῃ Βα ρογϑίοη. Η8 οΔ]]}, 

ὉΠοΥοίογο, νγὰϑ ποῦ ἃ γτοναγὰ ἴογ ἢἷ8 τἱρῃῃθουβηθθα Ὀοίογε αοά, 
ὑυτι 8πῃ δοῖ οὗ ἔγεα. ἀπά ἀμηηουι θα ἔανουῦ οη ἴἰ6 ρϑγὶ οὗ αασα.--- 
Υ. 3. “1 τοὸκ γουν ἔλιπον ΑΡγάμδι πὰ ταδ 6 λα σὺ (164 Κϊ) 
{πγουρῃοαΐ 4}} ἔμ δὰ οὗ Οὐδηδδη. ὁ 10 15 ποῖ βαϊὰ ἐμαῖ 116 
βουσὶ οὐ οὗ [ιἷ8 οὐν δοοογά, δαΐ εἰιᾶὶ ΒΘ νγαβ ἴδ Κη ὈΥ ἰ ἀπά 
Ἰοὰ ἴο ποῖον ρἰαςθ. ΠῸ παι 1 ρ]168 1115 ΒΘη 615, ΒΥ [18 νοπάγοιυβ 
ἈΓΘδογσνδῦοη οἵ ΑΡγΆἤδια ἀυγηρ 8 Ἰοησ-οο τ πθὰ ΠΥ η 5.᾿ 
((αἰυϊμη.)--- νὰ 1 πνμζεὶρίἰρα ἰιΐδ ροδίονῖίψ, Ὁ. σιν ἴο μη 1βδδο, 
δια ἴἰο ἴϑ8δο ὕννο 50η8, Εβϑαι διά “δου, ἔγοιιν τ Ἰα ον οὗ ψ μοῖὰ 
1π6 ψν ο]θ οἵ {1|ὸ ρθορὶθ οἵ 1ϑγᾶθὶ ἀβθβοθηάθα.-- - Ἴ]Θ ᾿ οέλιὶδ “γγῚ 

Ὠϊαϑῖ ποῦ Ὀ6 4]1ο᾽ θα, 88 ἰξ 18 [πὸ 1055 υϑαδὶ ΌΣΠι ; ΠΟΥ͂ τη υϑὲ 

ΓΝῸΝ ἴῃ) νοῦβθ 8 (566. Μἰισαϊά 1ωμϑιγὺ. ὃ 252 ἀ.}.-΄᾽ῦΝΒλΘΛ. 4. 1ὅ8δλα 

οὐϊαίηθα ἐογ Βἰπηβ6}} ἀπά [ν18 ἀθβοεθηήδηῖι Ροββθβϑϑίοῃ οἵ Μοιηΐ 
δεῖν» (θη. χχχνὶ. 6 844. ; [οαῖ. 11. δ)» ἀπ δὰ πο ρατὶ 1π {1 
ῬΓοιηβο αὶ οἵ δηδαη, Ὀθοᾶαβα 16 δὰ ἀθβμίβθα {116 ἀϊνίηὸ 
Ὀ]οβδίηρ οὗ εἰ16 ργοηλ 1868, ὈῪ {ΠοῸρ ΠΟ β8γ μαγίη ἸΓἢ 15. Ὀἰγιἢ- 
τη ῖ.---Ἴ}6 ποχὶ βίδιἰθιηθηΐ, “' «[δοοῦ 8 ἢ58 Β0η8 ννϑπῦ ἀἄονῃ ᾿ηΐο 
Ἐργρι," βοῦνθϑ ἴο ἱπίγοάαοθ {Π0 δοοοαηῖ, νυ μΐοὶι ἐΉ]]}ονγβ, οὔ {6 
σἱονῖοιιβ ἸηΔη1{6βίδ 8 οἵ {110 Ἰμουου οὗ (οά. 

γν. δ---. Φοβίναα ργοϑιρροβοθ ἂἃΠ δοαυδίπίαηοθ οἡ {πεῖν μᾶγῖ 
1} 411 υνὰῦ οοουγγοα τὰ Εὐμγρῖ, ἀπα ργοσθθαβ ᾿πλιηθα]αΐοὶγ ἴο {110 
5810. ΟΥἨ Μοβοβ διὰ Διο (ὔχ. 11. 10 864.) ἵν. 14 846.» 
ν. 21---29), ψ]ςὶι θὰ ἴο {Π|0 ονου τ γον οὗ ὕσγρῦ Ὀγ Γπ6 [μοχὰ, 
8η4 11|ὸ ἀθ] νογάμοθ οὗ 1βγμθὶ οαὐ οὗ Ὀομάαρθροθὶ νυ [115 τὶ σ ΒΥ 
ΓΤ, τ ΓΝ ὨΣΝΝῚ διὰ 7 διιοίθ ἄσυρί. ὨΦ Ἃ065 ποῖ 

βίδα ἴοι ὈΣΎΣΟ ὙΏ ΣΝ» ἃ8 ἴῃ6 Ζωῤῥῖἧηδ βαᾶρροβθ, θαῦ 5βΙσἜ 1Η65 [86 

κίῃρσαοῃι---] 6 ἰαμὰ ἀπά Ρθορ]ο οἵ Εγρι. ΣΡ ἔρθα ΘὨΪΥ ΟΟΟῸΓΒ 

ῃ σοΟ ΠΟ ΧΙ οη Ὑγ1|}} αἰ νίηθ μ]άραθθ ἃμα Ἰααἀρηηθηΐβ, πα τΘ ἴθ 8 1Π 

118 ράβϑᾶσθ ἴο ἃ}} ὸ Ἡὐργριίδη μ]αριιθβ, ὈγΥ ν Ὁ} 6 Ἰωοτὰ 
σοι ΡΟ 16 ἃ 116 οὐβμαίο Τ᾽} ἀγοαῃ ἴο βοῖ ἢΪ8 ὕθορὶθ ἔγθα. ὙΠῸ 
γγΟΓ 8 θίογα 5 ρμοϊμῦ ἰο Εχ. (1. 20, “1 ν}}} βιηϊθ σγρι ψᾺ 
41}} ὮΥ νη άθ6.8, ν μϊοὶι 1 νν}}} ἀο ἴῃ 6|16 τϊάδὲ Πόσο [1 {πὰ 

ΡῬάββασθ, ἤὨΟ ν ΓΞ 195 υδοά 1ῃηϑίοδα οὗ 25} : Ὀὰζ τὴ ἔχ. Υἱῖ. 27, 

Ἃ) 18. ἈρΡΡΙΙΘα ἴο {}16 Ῥίαραθ οὗ ἔτορβ, δια 1 χὶ!. 28 ἀπά δ7 ἴο [86 
ἐρετες οὗ τ6 ἤγβι θόγῃ οὗ Ἰύργρι.--- 6 ψγογὰβ : “ δῃὰ αἴἶογ- 
πῖον Ι Ὀγουρίι γοὰ οὐ," διβυοῦ ο Εχ 11: 20, “ δηά αἶνον [Πδὶ 
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Ἰν6 ΜῈ} Ἰοὺ γου μο."--ΥῸΨ, 6 βοᾳ. Τὴ Εργυρίίδηβ, ννο μυγβαθαὰ {ἢ 6 
Ἰϑγλ 1065, ννοσα ονθγι ον ὈΥ {πΠ6 Ιμογὰ, Ὀγ ἷ8 Ὀγηρίηρ ἀροη 
{Ππ6 πὶ {16 νναῦθγβ οὐ [Π6 56εὰ δηα οονοσίηρ {86 ν᾽ }016 Δυιηγ, ἰορΘ ΕΣ 
ΜΙ 118 σμαγῖοίβ ἀπ Πογβθηχθῃ (ἷ. 6.,9 ἀγονγηίηρ (Πθ ἴῃ {16 868). 
Ἐκ. χῖν. 9-οῦ}.-τῦηὴγτὶ ὃν ὙΦΨΣῊ 15 ἰἀκθη ἔσο ἔχ. χὶν, 10.-- 

ΤΊιο οἶδαβ6, “ ἀπά μ6 ρυῦ ἀδιίηθββ βθίνθοη γοι ἀηᾶ {πΠ0 Εργρ- 
[18 Π5,᾽ τοίε 5 ἴο {Π16 ἔλου [Ππϊ [Π6 Δῆρθὶ οὔ ({π Τμοσὰ, ψῃὸ 166 ἴ5γ86] 

1) Ππο ϑυιηδο] οὗ 1116 μ|}|8γ οὗ ἔτο δπὰ οὗ οἱοιιά, ραβ8θά ἴο-1[Π6 τὰν 
Οὔ (6 Δεν οὗὨ [βγ80] ἀατγίπρ' [}|6 ράββαρσθ, ἀμ βαραγδίϑα 10 Ὀγ τῃ6 
οἷοι ἤομα {1| Ερνρίίδηϑ, Ἰη Β.0}} ἃ τηδῆποῦ (Π80 {Π| οἰουια βργοδα 
ἀλγκη 88 ονὸν ἴΠ6 Ἰαϊίον, δὰ ἃ Ὀτίσι ρα ὀνον {Π| 15γ86}1|68, 
χ. χῖν. 19, 20.----“ Απά γο ἀν εἰ Ἴη [Γπ6 ΝΠ] ΘΙ 688 ἸΔηΥ ἀἀγ8,᾿" 
Υ]Ζ.) ἔογῖν γϑαῦβ, ἃ5. 6 ἰθᾶγη οι Ναιη. χὶν. 88. δῃηὰ οἵμοσ 
γ}Ά588 768. 

γν. 8---10. Αἰζοῦ ε.||85 ἀοἀ ρσάνο {6 πὴ {πο ἰληὰ οὗ {Π6 ΑἸηογῖϊοϑ 
οι {{π|6 ΟἾΠΟΥ 546 οὗ {Π|ὸ ογάδι, {πὸ ἰαπὰ οἵ {1|ὸ Κίῃηρβ δίδου δηᾷ 
ὧν (Νυμῃ. χκχὶ. 21--ὸὅ.. ὅ66 1Π6 σϑιηδγκβ αἵ οἰὰρ. ἰἱ. 10), ἀπ 
ἀο[δαϊοα [Π6 οουη56] οὗ Βα]ακ, Κίπρ οὗ τὸ ΜΟΔΙῖο8, Ὀ. σοι ρε]]ησ 
Βαϊδαμι 1|ὸ βοοῦμβα ον, ὙὙΠ0 νγᾺ8 βθηῦ ἴοὼγ ὈγῪ Β]1αΚ, ἴο Ὦ]688 
ἴϑυδϑὶ ἰηβδίοδὶ οὗ ουγβίηρσ [Πποπὶ, 8ἃ8 1θα]αὶς ἀθϑιγθά, (ὅθ [86 
ἸηβίουυΥ οὗ Βαίαδαια, Νιιη. χχὶϊ.-τ-οχχῖὶν, δὰ “ποησϑίσηδον σ᾽ 8 
ΘχρίΔηδ]0}).---Ὗ 0. ὈΜΣΣ ὈΠῖδυν απαὰ δ ισαγτοά ασαϊηι8ὲ 

]εγαεῖ, διΐιμο 80 }]}]1οοὺ οἱ νοϊαηϊαίο ( Καξαδέζι8.) Τὶ 18. πον]ιθῖὸ 
βίαϊοἀ τπαῦ ΒΔ] ἀοίαα!Υ ἔθαρὶ]ῖ ἃ θδθ0}6 νυ ῖὉ}} 616 ἰΒγδο  "[68.---- 
Υ. 10. “Αμά 1 νυυ]ά ποῦ θά κοιὶ απο 14] απ," ἱ.6.,) 1 νοι ]Ἱὰ 
ποῖ ἙΟΠΙΡΙΥ νυ 11}} 1118. νυ 18.168, Ὁν δ᾽] ον πὶ ἴο συ γ56 15γ86] ἂἵ 
{16 σοαιοβὲ οὗ Βαῖακ, δηα σγϑοοῖνα [Π6 σανναγὰ οἵ βοοϊιβαγίιηρ. 1 
νοῦ] ποῖ 40 845 (6 νν 1864, θὰ 6 νιὰ8 ΟΠ] σρά ἴο ἔο]]ονν τὰν ψν 1} 
ἃ ργοποιηοθ ἃ Ὀ]οβϑίην. ““Αηά 1 ἀο]ϊνοτθα γοὰ ουαἱ οἔ 18 
μαηα,᾽ ἱ.6.,) ]ὸ Πδηα οὗ ΒΑ], νμὸ νυ ]8η6α ἴἰο ἀοϑίσου 15γδ6] ὈῪ 

εἶ Ἰδέ] ν οἵ Βαἰδδιῃ, ΝαιΩ. χ αὶ. 6 ἀπά 1]. 

γν. 11---18. Τη [6 βᾶπ)6 τηδιηοῦ ἀϊὰ {πΠ6 Τωογὰ ἀγῖνο οαΐ {6 

(ὑδηδαηῖῦοβ οὐ {1|18 8146 οὗ {Π6 “ογάδῃη ὈΥ͂ [18 τὰ σ  Ὑ μόοννοῦ, δηὰ 

οἶνο {Ππ6 ἰαπα, ὙΠ 115. οἰδ]08 ἀπ ργοάμορ, ἰο 1Βγ861] ἴο ροββθ88 

δι Θη]οΥ ὑοῦ τΠ6 ἰΔθουγ οὗὨἩ υυ]άϊηρ οὐ οὗ ουἱεναϊηρ.--- 

ιὸ Ἰαβϑὲ πιθοηθα ρῥγοοίβ οὗ {π6 ἄνουν οἵ (ἀοά, ν]οῖ Ἰιδά Ὀθοη 
πο βϑοά Ὀγ {16 Ροορίς {πθιηβοῖνθβθ, ἀτὸ 4}} βαϊημιαιν οἰαβϑϑά 

ἰορσοῦμον ᾿ν «οπιμα, ὙΠῸ Εγϑὺ Βρθᾶκβ οὗ Φοϑυίομο ἃ5 {πὸ βἴαγθρ- 
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Ροϊηΐ οὗἉ {πὸ ννᾶῦ, δῃὰ {θη σοηηοοῖβ ψῈΠῸ [ἢ6 1πΠΔὈΠΔπίβ οὗ 
) οτῖοῃο 411 [ΓΠ6 οἴοῦ {γἰῦ68. οὗ (ἰἀπαδλη, ψῆοὸ ἐοαρὮῦ ἀραϊηβὶ {116 
1βγδο 68 πὰ σγογο σίνθη ἰηΐο {ΠῸὶγ μαπὰ ἸΏΓΙΘῸῚ γοίδγβ ποῖ 

ΟΠΪΥ ἴο Ἵν Οὐ »» αὶ αἶδο ἰο {π6 βϑνθῃ οἵου Οὐδπαδη 8} 

ἐτῖθ68, νΠῸ ἅτ Ἰηθπίϊοπθα Ποτθ, 88. Ὑ6}} 88 οἢ 0. 111. 10. ΝΣ 

ἽΓΤΟ ἄοοθβ ποῖ 68} [ἢ 6 5816 88 ἼΓΤΡ ΟΣ ΔῸΣ (οἢδρ. 11. 9, 94), ἃ8 

Ἡνισονάθη (ἐς ᾿ῦγ. 408. Ρ. 99) 5.ΡΡοβαβ. ᾿ΠΝΟοΥ ἀο68 ἴξ ἀδποῖθ 
[868 ἰονά8, ατιἐλιογ(68, ἃ8 λίαδειιΒ αι ΜαμγΟΥ 58γ.; Ὀὰϊ (Π6 οσοιο- 
»ῖογ8, 11 πιθὰὶ οὗ ργορογίψ ἴῃ «“ὐῖοο. [Ι͂ἢ {118 σοπηθχίοη ΩῸ 
1{Π|6 σου] Ὀ6 ἔοὰαπα, ψηϊοῖ που 06 τοῦθ Δρργοργϊαΐθ ἃ8 ἃ 
ἀοδίσπαίίοη οὐ {116 ᾿ππαΡ ζαιιβ οὗ “ΘΓ ΠΟ, δίποθ ἐπ στθδίῃθβ8 
οὗ {Π| ἀϊνίπο ἔἈνΟῸ νγᾶδ τη ηἰ  οϑῖθα πιοϑὲ βυγ Κιπρὶν ἴῃ [86 ἔδοῖ, 
τπᾶὺ «6ῃονδι ἴο0}Κ ἀννδὺ ὑοίι {π6 ΟἿἿΥ δηά ἰδηἀ ἔγοπι {Π6 ΟὙ ΠΘΓΒ, 

ἀηα σάνο {{Ἰ|6πὶ ἴο ἢ18 ρθορὶθ [5Γ86].---ἰ νβῦβα 12 θβρβεῖδὶ ργοπ}!- 
ΠΘΠΩΒ 18 ρίνθη ἴο [6 ἄρϑῆου οὗ (ἀοά ἴῃ [Ππ ἀοίδαϊ ἀπά ἀδδβίγαο- 
τοπ οὔ π6 (δ ϑδη 165 οι θοἵ]ϊ 53:1468 οὔ Π6 Φογτάδη. ΤΠ6 ννοσά8, “1 

50) Ππογποῖβ Ὀθίοσα γοῦ, δπά ποι ἀἸάδι ἀγσῖνο οαἱ ([Π6 ΟΔμ ΔΑ 108 
8Π4}) [π6 ἔννο Κὶπρβ οὗ [Π6 Ατηογὶίθ8, ποῖ Ὀγ {ΠῚ ὴῪ ϑυνογά ποῦ Ὀγ (ἢΥ 
ρον, ροϊηῦ οα {Ἰ6 αἴ νη ρΓΟΙηΪ86 : “1 ν}}}]} βοηα Πογηθίβ Ὀθίογο (Π66, 
{παᾶὉ ΠΟΥ τηᾶὺ ἀγῖνθ οὐῇ υδθέογο {Ππ|06 116 Ην1ῖ68, {πὸ Δ δη 68, 
ἀπ {π6 ΗΕ ο5" (Ες. χχιῖς 98; Πδαῖ. γῇ, 20) 88 πον [Ὁ]8]16ὰ, 
Δηἀ πγαϑύ Ὀ6 ΟΧμία! 64 ἴῃ ἀργθοιηθηῦ Ὑν 1} [086 ραβϑᾶρθϑ. ΓΝ Σ 

18 1π6 λογηθί, 1πΠ6 Ἰαγρϑβϑὲ βρθοῖθβ οὗ γγᾶβρ (ν] 4. ΜΒοολανί Ἰήοτοζ. 
ἴοτι. 1). 10. 4. ο. 18, Ποδοπτι ον Ὀ1ΪΌ1], ΑἸΈΠΪΚ, ἱν. 9, ρ. 429 866.) 
ΔΠ4 Ο᾽ ἐδεγεῖμι8. {Π685. 11]. 1186.) ΤῈ γίϊοϊα ἀβθηοίθβ ἃ βρβθοΐθβϑ, νἱΖ. 
{116 Βογποίβ, ἃ8 ἃ ῬθΟ 18. Βρθοΐθ8 οὐ δηϊπηα]8. Μοβῖ οὔ {Π|6 ΘΑΓΙΟΣ 
ὀΧΡοβιζοσβ πη αἀογϑίοοα {Π686 ψνοσβ ἴῃ τοῖν ᾿ἰοσγα] βρη βοδίίοη, 
Δηα δοολατί, ννοβ Ὄχίθηβῖνο γοδάϊῃρ 15 ννθ}] Κηοννῃ, 885 οἰϊοὰ 
ἴτοιη ἢ ͵ζτιν, «ιιδέϊη, ἀθὰ Α οἰΐαη, ναγϊουβ δοοοιὰπίβ οὗ [6 δῃοι θη (8, 

ν οἷ (6}] οὗἹἁ γνο]6 ὑγῖ 068 (πα΄ γασθ ἀγίνθμη ἔγοτῃ {Π6ἱ Ὁ ρΟΒβ β810}}8 
Ὀγ ἔγορϑβ, τσ 6, ὑνα8ρ8, ἃπ ἃ ΟΥΠΘΓ 8118}} δηΐπια]8. Βυΐὶ [86 ἀῦρὰ- 
1 θηἴ8. Ὀγ ΠΟΙ ἰοβοπηυῖ 6 (αΐ δαργα δηὰ ϑὅ.μοὶ, ἴῃ 4708.) 51}}} 
ἀοίοπαβ {π6 1 γα] πη ογργθίβιίοι οὐ 116 γϑῦβθ Ὀθίοσο 8, ἅΓ6 ποΐ 
οοηνίποῖὶησ, ΓΘ ἀθοϊδίοη οἵ 1{}18 ροϊηξ ἀἄοθα ποῖ ἀθβρθηὰ ὕροῃ 
1Π6 αυοδίίοη νν ΠΘΕ ΟΣ Πογηθίβ σου] Ὀθοοῖηθ ἃ ρ]άριιθ βυ ΕΠ οἰ ΠΕ 
[θα] ο σοπιρ6] ἃ Ψ]10]6 ρορυ]αίίοι ἴο ἴθανα {Ππϑὶγ ἃοά 68, ΠΟΥ; 

οη ἴΠπ6 οἵΠοΥ Παηα, ἀροὴ 116 δΌβοποθ οὐ 8ην δοοοιηΐ οὗ 16 
(πη 65. Πανὶ θθοη ἐῃπὰ8 Ἔχροὶ ]οά ὈΥ δογποίβ (Ὁ ν6 
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ΜΊΠΉΡΙΥ σταηὶ ἐπα [πΠ6 ΟἹαά Ταοβίδιηθηϊς ἄοθϑ ποῖ οοηίαϊῃ ἃ 
ἡϑοογα οἵ δυόῦν 5:ηρ]6 ϑνβῃΐ), ὰΐ ροῖὶ [Π6 ἀπ ϑϑίοη τ ΠΟ ΠΟΥ νΥΘ 
ΔΙῸ αἱ ᾿Ιογίν [ο τϑῖϑσ [686 ὑγουβ ἴὸ ἃ ραυθουϊαῦ ρίασασ, ἢ 
ννοἢ (οὐ Αἰῆϊοῖοα {πΠ6 (ὐαπαδηϊίοβ. ΤῊΐβ τηαϑὲ μαᾶγθ θθθη 19 
6886, 1 νγα ἃΓ6 ἴο ἴα ἴΠ6 ψψοσὰβ ΠΠΠΘΓΆΠ1Υ, Ὁ να σδηποῖ ρΟΒΒΙ ΟΪῪ 
ΒΌΡΡΟΒΘ, 8ἃ8 (΄. α 7.αρΐ(6 ἀο68, (Παὶ (ἀοὐ Αἰτνανβ βθηΐ Πμουτιοῖβ ὈΘΌΥΘ 
{Π6 1Βγϑθ] 68 οἡ ὈΟΓἢ 51468 οἵ ἴΠ6 ογάδηῃ, νγνῃϊοΐ 5ο ρἰασαρά [6 
Ατηοῦθ8 ἀπά (ὐδηδδηϊίθ8, {παι “1Π6 Ηδθῦγοννβ, ψἢο [ο]]ονγθά, 

ΘΆΒΙΪΥ 516 ν7 ἐπ 6} ἢ {Π0ῚΓ ΒΓ 8 δηα ἀοίδαϊοα ΓΠπθὴ ΙΓ {Π6]. 
ΔΙΤΟν 5. 50. ἀπίνογβαὶ ἃ ρἷαριθ ψνου]Ἱά σου! ΠΥ πάνθ Ὀθθη 
Τοοογ δα ἴῃ {Π6 ἢ βίου οὗἩ [πΠ6 οοπᾳαοβὲ οὗ Οαπααη. Βαΐ ἴο γϑίδι 
ἴπ6 νοσβ ἴο ὁΠ6 5 ηρ]θ ρ]αρσαθ νου] Ὀ6 ορροββϑά ἰο ἴδ σοπίσθχί, 
ἠοῦ ΟὨΪΥ ἴῃ {Π6 ρᾶβϑασα Ὀοίοσε α8, Ὀαϊ 4180 ἰη Εἶχ. χχὶϑ. 28, δῃά 
Ποαΐ. νι]. 206. ἴΙῃ [1686 ἔννο ραβϑαρθδ [Π6 ΠΟΥΓΠοῖβ ἅτ ἀθβοσι οά 
ἃ8 ἴῃ6 τηθδῃ8 ὈῪ ψνῃΐ ἢ (ἀοά νου ]ὰ ἀγῖνα οαὐ Ὀοίοτο [8γ86], ποῖ 
ΟΠΪΥ͂ οὴ6 Οὐἀπαδη 15} {γῖδ6 ἴῃ ραγίου]ατ, θαΐ αἰ [πΠ0 Οὐπδδη 68 ; 
ἔουγ {π6 ἴἢγϑϑ 1065, {π6 Ηἰνιο5, Ἠ 168 δηα Οδηδδη 68, βίαπα 

ἴογ ([ἢ6 ννῇο]θ. Απά, δοσογάϊηρ ἴο {πΠ6 νϑῦβθ Ὀθίοσ 8, ποΐ πιογοὶν 
[Π6 βουθῃ {γ1068 οὗὐ Οδπαδη οἡ (ἢ}158 βἰ46 οὗ {π6 οτέάψη, δι 1τῃ9 

νο Κιηρβ οὗ πὸ Διμοσι[θβ οἡ ἴΠ6 οἴδιϑι' 5:46 σψογα ἀγίνθῃ ουΐῦ Ὁ 
Βογηθῖβ. Α ἢραγαίϊνο ἱπ ογργοίδιοῃ 18 ΓΠΟοίοσο θυ  ἀθΉὉΥ ΠΘο68- 
ΒΑΓΎ) Δ πα [86 ΟΠΪΥ οπ6 ΜΝ ΠΙΟἢ 18 Δ π15810]6. [5011] [πὴ 6 Πογηθῖβ δ Γ6 
ποῦ ἃ ἤρσυτο οἵ Βρϑθοῇ υβρὰ ἴο γϑργθβοηὺ “ 811 Κπὰβ οὗ παίιυγαὶ 
6118 ψν }1}} τ ὨΙ ἢ 6 Ὺ σγοσ αἰ] οἰθα Ὀγ (ρα, 88 ᾿οβοηπι ον (δά 
χοα. χχῆϊ, 28), (ἢ8 ιτοσοίεαὶ Παπαφδοοῖ, ἀπὰ δἼαμνον' (1ῃ Ἰοςο) 
[ΑΚ ἴἢ ἴο ῬΡ6. ὍΠΟΥ ἀδποῖα (10 αδθ ἔθ ννογὰβ οὐ “«υσιιδέϊηθ, 
αυδεοδβί. 27 ἴῃ «[08.) Δοουυηιο8 {Ππλουβ δοῦΐθο8, ααϊδα8 αυοάδτηη- 
Ἰγ0640. νοϊδη 8 Γυπηου θὰ8 ραπρσοραηίατ, υὐ Γπρογθηῖ.} ΤῊΪΒ 15 
οἸἰθαυΐγ οοηβττηθα Ὀγ Εχοά. χΧχἸΙ. 28 σομηραγοα ᾿ ἢ ν. 27. [ἢ τΠ6 
Ἰαϊϊον σοσβ (ἀοά ργουη 868, “1 ν}}} βαμα τὴν ἴδαν Ῥθίοσθ {Π66,᾽ )πὰ 
16 ἴῃ ν. 28, “' δηὰ 1 ν}}}} βοπα πουποίβ Ὀδθίοσο {Π66. [0 15 {ΓΘ 
{παᾶῖ, ἴῃ {Π| ορ!πίοῃ οὗ Βοολατί ἀπὰ Ποδοπηνζον, “ς τἰῃ6 ῥδαν  ὨΙΟἢ 
νν 48 βοηΐ Ὀγ (ἀοά νγᾶβ8 ηοῦ {Π6 8126 88 ἔΐ6 λογηθίϑ γν ὨΪΟἢ ἢθ βθηΐ. 

1 ΤῊ8 ὀχ] δηδίϊοῃ 18 ἰουπα ἴπ ἰΠ6 Αγαδίο νουβϑίοη, τυ ἢ 6 ΥΘῸ ΓΝ ΝΓῚ 

15. χϑηάοσεὰ ς 9: ἰοττοσ, (ὐεβεπίμβ Ὧ88. 4180 δἀορίοὰ ἴΐ ἴῃ (6 
(Βοβδύγιδ, ΠΘγΘ ἢ6 ΒΔ Υ8 (δαὺ (6 Ὠογηθίβ ΓΘ ἃ τῃϑίδρβοσῖ σαὶ ἴθγτῃ θῖη- 
Ῥἰογαά ἀδ ἰθστοσο ἀἰντηϊζαΒ ὨΟΒΕ 8 ̓Πτη͵880 ΘοΒ4 9 ΘΧδρὶ δπίρθ, αὐ διρίδηϊ 
αυδϑὶ ΟαΒΓΟ ρΘγο ἱ οἱ ἢ ἔπγούθιη δοίϊ. 
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ΝοΥ δὲ Ὁ Ρὸ 8814 {παὶ [ῃ9 νοῦ 8, “ ανιὰ 1 ισἱἱέ δεπά πονμοὶβ᾽" ἃτὸ 

ϑα ἀρὰ μοῦ ἐπεξήγησιν. ἘΕῸΓ [Πἴογὰ] χρυ ββίοἢ8 ἃγὸ ποῖ θχρίαϊπθά 
Ὀγ ἃ τηθίαρἑιοῦ, πγὰοἷι [685 ὈΥ δὴ ππυιϑα8] ο116,) ἀπ γγὸ ἀο ποῖ πὰ 
ἐδε λογηθὲ ϑθα ΔΗ ΠΟΥΘ αἶβ ἴο βιρσῃ!γ ἰουτον." Ὑοῖ ]ιοὺν 
ἔγθαυθηο  Υ ὸ πα δὴ δρβίγαοῦ Ἰάθα στεργοβοηῖθα ὈΥ ἃ οοπογοῖθ 
᾿πᾶσθ. Υ ΑΒρ5 ἃῇϑ νν6}} Κπόοννι ἴὸ 8 δι οὐ͵θοῖ οὔ βϑου ᾶγ ἀγοδά, 
ἃ μἷασιθ ν] 16 ἀθρσγῖνθβ τηθη οὐ γοϑὶ δοσείμου. {}15 ἤσιγα ἰ5 
ὉΠογοίοσο πιοδῦ ἈΡΕΪΎ βοϊθοϊθα ἴο χοργοβθηῦ ἀπά βίσοηρσίμοῃ [᾿6 ἀη- 
ἀοίποά Ιάοὰ οὗἉ ἰοῦτογ. ΝΟΣ οδῃ ἂΠγ αὐρσαπιοηΐ θ6 ἰοαπάρά ἀροη 
δ δάοηι χὶὶϊ. 8 ἀραϊηδῦ ἴπὸ Πσυγαῖννο, απ τὰ ἔανουν οὗ [π6 [ἰτογὰ] 
ἸητοΡργθίδιοη οὗ [π6 ρᾶββαρθ, 8106 νγ8 Βη( {Π6γὰ οΪγ ἃ νου θαι 
οχίγαοί ἴτοιῃ 1χ. ΧΧΙΝ, 28, δηά τηϑὲ Ὁπογθίογα Ἔσχρίδϊη 10 ἔγοηλ 
{6 οὐἹρίμαὶ τνογά3.--- [θ. σορυ αῦνθ σοπ)]πησοι Ὶ 15. ἰοῖ ουΐ 

Ὀοΐοτο "“Ὡ ΠἪ ὩΡΩ 88 αἶδὸ Ὀθίογθ ἜΩΝΠ ἴῃ γ6 188 11. ΤῊΘ 

ν γα 8 ἀτὸ ἰϊαο ποῦ ἴὸ ὈΓῚΝ ἐδοηι (16 Οδημδδηΐτο8 οη [8 546 οὗ 

116 Φογάδη), ἀπά {}16 ὑνο Κίηρβ οὗ [86 Αὐλουῖῖθϑ (οι {116 ΟἴΠΟΣ 
51(16.)}---- ΤἼ]Θ γἰγαδο “ ποῦ ὈΥ (ΠΥ βυνοσὰ πον Ὀγ [ἢν Ὀονν ἢ Π6ΔΗ8, 
ἴμου Παϑὲ ποῖ ἀγίνθη {ποθὴ οαδ Ὀγ (Πγ ννοᾶροηδ, θαΐ {Π|ὸ Τμογὰ Ὀγ 
1118 τι] γ ρόνογ, (366 ἘΒ. χ]ῖν. 4, ψ]εσο 6Πὸ στ σις παπὰ οὔ 76- 
Ἰιοναῖ 15 σοι γαβίθα 1} {Π|ὸ Βυγογα οἵἨ [πὸ Ι5γϑο} 165, Θυ  ἀθ] Υ 

1} γϑίογθηοο. (0 {1118 ρϑδδαρθ.)--ὖ, 18. Απὰ πὸ Τογὰ σάν 
{Π6η, ποῖ ἃ θάγγοι ἀμ οι ρὶν ἰδηὰ ν]}16}} {ΠΟῪ πιιβὲ ρα] ἃ ἀροι 
δα ουἱναῖθ ντ]} στοαῦ ἰα θοῦ, Ὀὰϊ ἃ ἰαπά ν᾽. }}] σονεγοὰ νι ἢ 
τον 115) δηα μἰαπίαα νγΊ ἢ ν 1168 διγὰ οΟἸνο5, 80 ἔπι [Π6γῪ σου]α ἀνν6}} 
ἰη {16 ἔοννῃ8, ἀηὰ οϑαΐ 1ῃ:6 ἔτιιϊῖ8. Τ]ιοβθ ννονὰ8. ο4}} ἴοὸ τηϊπὰ 

Ποαΐ. νἱ. 10 564.) ΘΓ Μίοβοβ οϑ]οσαΐῖθϑ 11 ἃ 51Π}1181 ἸΏΔΠΠΟΥ 

1 Μαμνογ᾽ 8 βοτὰ 68 ψἼ}ι τοραγὰ ἴο [16 δα  μοη ΙοΙ ἐγ οὗ {86 ννογάβ Ὁ 

ΝΠ ΒΡῈ τὸ οΐῖ οὗἨ τηυοῖ τηοιηθπί. Εδγ 186 ἔδοὐ (μα {86 8ερ- 

ἐμασίιὶ τϑδᾶβ δώδεκα βασιλεῖς τ. Α. Ῥτονο8 ὑπδὺ {86 ᾿νογὰ8 Ὑ6γθ ἴῃ {86 
ἰοχῖ, ΜΝ ΔΜ1]81 Ὁ δἴοια 18. πιἰβιἰογργοίθα, 786 οπιἰββίοη οὗ 186 ννογὰϑ 

ἔτοιι (μ6 Αταδὶς ΟὨΪΥ Ῥγον68 {Πδὲ {Π6 ὑγδηϑ]αίοτα ἱβουρμὶ {πϑῖὰ ἀηϑυϊ- 
ΔΌΪΘ, δ} τῃθγοίογο Ἰοΐς ἰπθὰ οαἱ. Απα, Ἰδδίϊν, 10 18 ποὺ δ 4}1 ϑυγ- 
Ριυϊϑίηρ παι αἴϊου 186 δυΐπον μοὰ Ῥγουρὶ ὉΒ ἴο ἴπ6 ννϑϑίθγῃ 8146 οὗ 
16 Φογάδῃ ἴὰ ν, 11, πὸ βου] ἰδκθ 8 ἀρϑῖη ἰο [86 δαϑίθγη 5146 ὈΥῪ 
1116 ἰηἰγοἀαςίίοη οὗ {Π|6 ἔννο Κὶπρβ οὗ {}Π|6 Δπιογιΐοβ, ἴοῦ 18:6. τηϊγδουϊουϑ 
α5ϑἰβίδμοο οἵ ἀοἄ, νυ ῃϊο 18 πιο οηθα ἴῃ ν. 12, 8 στοπάθγοα ἰοὸ (86 
Ρθορῖς ου {8:6 ὁπ6 8146 88 ν06}} 48 {86 οἵου. αμγοτ᾽ 8 ᾿πιργοῦ δ ]6 οοη- 
Ἰοοίυγα ἢ τοΐδεύθηςοο ἴο {86 οτρίη οὗ {Π6 δι ρροβοα 5]0588 ἔ3}}8 οὐὗἁἨ ὀοιγβο 
αἱ {π6 βᾶπι6 {1π|6. ᾿ 
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[Π|6 ργηθαίῃϑββ οὐ [1 θθθῆ δ ἢ]. τ86 Ἰμοτὰ μδὰ σοηξεγτοα ἀροῃ 
15γδθὶ ἴῃ {86 γσδ οὗ Οδηδδη. 

γν. 14 8Ὧπ4 15. Αἴτοῦ Ἰιανῖηρ {Π|ι8 ὈυΙΘΗΥ τγονϊθνγθὰ [Π6 στοαὶ 
απα μ]ογίοιιβ δςοῖβ οἵ (ὐοά, ἀπά 86 ἴπθπὶ ὑυθίογθ ἴΠ6 ογϑβ οὗ [Ππ6 
1βγδ6 1068, ἐ΄ οβίναα ο8118 ἀροπ ποιὰ ἴοσ σταϊἀθ, πὰ Ὁγρδ8 ᾿Πϑιη 
ἴο ῬΟΥΒΏΙΡ {μοῖρ (ἀοά ἴῃ 8 ΥΠὙ δηα γαῖ, ὁ δοσοαμΐ οὗ {{Π|0 
Δα ἀδηο6 οὗ ἢΠῚ8 ΠΊΘΓΟΥ͂ ἰονναγ8 ἴῃθιπ. ΤΠ ἀπά πιοῖῦ, ἃ8 γ8 

᾿ανθ τοςοϊνρα ἔγομ γοὺυν (ἀοὰ βαοὴ ΠΙΘΧ Δ 51 10}6 Ῥτοοίβ οὗ ]ι18 
Ιονθ, “" ἔδαγ ἴμ6 Τ,ογὰ, δἀπὰ βοῦν Ηϊπὶ 1 5: ΠΟΟΥΥ δηα ἰγχγθμ}}.᾽ 
ΤῊ ΜΟΪ8 βῖγοβϑ οὐ 118. ὀχ μογίδιϊοι 18 ἰϑ 1 ἀροὸῃ Μὴ ΟΣ 

ἴι Ἰπιορταῖθ οἱ νογιϊαῖθ, 1.6. ἰηΐορτο οἵ νΘΙῸ 8. Βἴ ΠΟ ΓΟ δηΐιηο. 
ΕὸῸν {ἸΘῪ αἰγοδὰν ννουβ! ρροα πη ἢ ογάβ ἀπὰ ἀθθάβ ; {πγὸ 
γ»Ὰ8 ΠῸ ρΓΌΒ8 [0] γν οχβύλρ δοη σϑῦ ἤθιὰ θη. ὍΠΘΙΓ ᾿ιθαγῖ, 
Βονθνοι, γ88 Ποῖ ρσῖνθη ΘΟΙΒΡ]ΟΙΘΙΥ ἀπ ἀπ  ν] 6 α]γ το {16 [μογὰ, 
θυΐ 511}} εἰαηρ ἴο {Π| Τογοῖρη ροά8, ν}16}} {Π|61ν ἔλΈΠΠο 5. μδα ννοῦ- 
Βρροά Ὀογοηκὶ 1Π6 χἶνοῦ δηά ἴῃ Ερνρι. Τῆοβθ ΤΠ6Ὺ νογα ἴο μὰ 
ἀΥΥΑΥ ἃ ητἶἰ ἴ0 γΟΓΒ}1 0} Θμονδὴ ΜῈ ΘΠΓΓΟ δηἀ 5 ποθι ἤθαγῖ. ὩῊΣν 

Β]ΟΝ 1). ΟΥΠΘΓ μ]4 668 18 δὴ δα]δθοῖῖνθ, 15 αϑ6α ἰθγὸ δηά ἴῃ {΄ απ. 
ἰχ. 18, 10 δ5 ἃ ποιῇ: {παῖ τυ] 18. Ἰσγαργόδο δῦ ]θ, ̓ πίδρῖγ ἢ 
ΔίαδίιιΒ 1χ88 νν68}} βαϊἃ : “Ἅ ΤΡ Υ 18. ἤογθ ὀρροβθά ἴο ἔθῖσηρα 
χο] σίοη, ἃ Δα] 80. μγοναίθηϊ ἀπιοηρϑί πιθὴ ἴῃ 1Π6 ῥγαβθηΐ ἀδγ, 
ταῦ Ὁ ταϊσιιῦ δἰιηοϑῦ ὑ6. Ὁπουρὶῦ το 6 Ἰμπογθηῦ, ΩΝ ϑιλ 

(866 ο[)4}ν. ἰϊ. 12) γϑίοσβ ἴο ἱπίθρυ!ν, 5 ΠΟΘΥΙΥ ἰμ Μ ΥΒ 10. - ΤῊ 

Ὁ Ν Οὔ 88 ἴΠ6Ὺ 818 οα]]θα ἴῃ ν. 28, ἼΣΞ τὸν βίγδησο 

βΌι8, ΤΩΝ 1ΠΘΥ ΘΓ ἴο μὰν ἀιναὺ, (0 ποῖ ἴπνοῖϊνο {86 δχίβίθῃοθ 
οὗ στοββ οὐ ουΐναγα ἸΔοἰαῖγγ, 88 Παμῇ (ΟἸδηραγυμρδ οὶ]. ῥ. 

125 564.), 126 γγείίε (Εϊη]. Ρ. 288), δπα οἴδιοῦ Ἰῃοάθιιι οΥἹ [168 

Αἰ ἤγηι, [ΤῸ [86 ραγροβθ οὗ μοϊητίηρ οἂΐ ἃ αἀἰδαστοθχηθεῖὶ Ὀοΐνν θη 

1}}18 δοοουπὶ 8ηἀ {πὸ τοδὶ οὔ ἴπ0 θοΟΚ, νυ ΒΙοἢ ἀθβουιῦδβ {Π|0 ΡΘΟρ]6 

88 ϑν οΥΒἱρρίηρ᾽ μοναὶ αἴοπθ. ΕῸν 1 τὰον δα δοίυ!}Υ Ὀγοῦρῃι 

ἸαοἸϊαίγουβ ᾿πηᾶρσοβ ΜΝ} (Πθι, ἔΠῸΥ σου ὰ ἀπαοιδίραϊγ, ἡ ΘῈ 

Δ 1 ἴ6 ἀουνι!} ν᾿ ΠΘῖ μοῦ Δ ἴθ [86 ΡὮγαβο ΓΒ τι δ. 

Ιχχχῖὶν. 4, 18. ἃ βυθϑϊδηξινθ ΟΓ 8ῃ δα]θοίίνθ:: [0 ψνΑ]Κ ἴῃ δὴ ἀρτρῃϊ, ἐ,6. 
88 80 ὑρτίρμῦ πδη, 848 Ποηρσείονιδεῦῳ (Ἰὰ Ἰοοο) ΘΧρ δίῃ 1, λδὺὺ Πτηρ- 
«ἰδηδόγ 5068 ἴοο ἴἈΓ, γν ἤθη ἨΘ βᾶγ8 {πδὺ απ (86 νογβὲ Ὀθίουθ ὰ8 (ῃ6 ψογά 
18. ποὶ υϑοὰ 88 ἃ βυδϑίδηιϊνο,; ἕογ θοῖ μογο ἀπά ἴῃ }υάρ. ἰχ. 16 ἀπά 19, 
16 δοπιθἰ ϑιΐοι υν 11} ΣΝ ῬΓΟΥΘΒ (Βδὐ 10 τασδὶ Ὁ 80. 



409 σΟΘΗΠ ΑΒ ΒΕΟΟΝΌ ΑΡΡΕΕΒ8. 

{ΠΟΥ τοϑροηάθα ἐο «05Π.8᾽8 Δρρθ6ὰὶ δι) ῥγοιηϊβθά ἴο βοῦν [ἢ 
ΤΙ, ογά, αν ργοάιοθα Π686 105, 10 οὐδ {π4ὲ «Γοβϑῃῆια ταϊρ] 
ἀεοβίγου ἰπθπὶ, οὐ ὈΌΥ {Π|6 πὶ ἃ8 ἐἰδοοῦ δά ἄοπα Ὀεΐοσ (ἃ ϑῃ. 
Χχχνυ. 4) ΝΥ σϑη {1}18 6 ἰηΐοσγθά ΠοῸμὰ ἴἢ6 νοῦ 8, “Κ τ ῃ] ἢ 
γοὰΓ 0} 16 5 βουνθα ὁ [Π6 ΟἴΠΘΓ 5166 οἵ {11 ἤοοά, ἀπά ἰη Εργρὶ ; 
ἴον 1' σαπηοΐ Ὀ6 ργονοά {παὶ Τ ΓΑΒ [ΔΙΏΠΥ τοῦ 1564 σγοβ8 140- 
Ιαῖτγ. ὍΤμα δυϊποηίῖο δοοοιπῇβ οἵ [π6 Ο]α Τοβϑίαταθηὶ ΟὨΪΥῪ βρθαὶς 
οὗ Τογαρῆϊηι, Ῥαμδῖθϑ (οἷ, υ. 2), γγ}16}} ἀγα ϑοιῃρονδαὶ αἰ δυοης 
ἴγοηι δοίμαὶ 1405; ἂπὰ {πο 1Δο]αίτγ οὗ [6 ρθορὶϑ ἰη Εσγρὶ, ἴον» ἱοὶ 
ΕΖΕΚΙ6] αἰ8ὸ γοΐϑσβ ἰπ ομᾶρ. χχ. 7 544. δηά χχ!ῖ. 8, 8, γγὰ8 ΟἿΪΥ 
8Π. ““ Ἰηἰογτηϊχίαγα οὗ [Π6 ψΟΥΒΠΙΡ οὗ {π6 συ σοά νι σΟγί81η 
ἸΔο᾽αίγουβ οἰθηλθηῖβ." (Μἀυονηϊος οὐ ἘΖΟΚ, Ρ. 811.) [τ νγᾶβ 
ἐμογθίοσθ ἃ σοηἀ πο 1 ΜΝ ΠΙσΘ ἔῃ6 ἤθαγὶ τνα8 αἰνιἀθα δούννθθῃ 
δ] Θμονδῇ, ἴπΠ6 αοἀ οὗ {ποῖν δίμοσϑ, ἀπὰ {πὸ ἔογοῖσῃ ροάβ οὗ 16 
Πραίμοη ; δηπὰ {ΠπῸγῸ οᾶπ ΟἾΪΥ ᾿ἰᾶνθ 661) ἃ δ "7 1παϊν]  1.8]8, 1 
ψΠοπὴ ἰδ ρτον ἴον Ὀγίοῦ ρουῖοαβ1ηἴο ρθη 110] Ὁ, ὑ.6. [ἢ 6 ὑΟΥΒ ΠΡ 
οἵ 14ο]8 ὈΥ βδουῦιῆσα ἀπά οἵ ῦ δυο τῖῖθ5. θὰ: ἔομα δἰἰδομηηθηίῦ 
οἵ λϑαγὲ ἴἰο ἔογεῖσῃ σοάβ {π6 ρθορὶθ πενϑὺ Ὀθοᾶπιθ ΘΠ ΓΟ ἔγθα, 
δηἀ {πΠογϑίογα «“ οβίιαα Πδα ροοά στουπά [οΣ ἢΪ8 ὀχπογίδιοη, ἐπ δὲ 
ΠΟΥ σοῦ ὰ ραΐ ἀνΥΑΥ [Π6 βίγαησα ρσοαβ. (3866 αἷβο υ. 28.)--ν. 
156. ΑΔ [868 ψογβηῖρ οὗ ἀοα ἤγοηι ἐδ δατὲ ςἀπηοῖ 6 οσοθά ΌΥ 
ΟΟΠ Δ Πἀτηθη8 δηα ρῥγο ΠΟ η8, θα  τηα8ὲ Ὀ6 {86 τοβαΐὶ οὗ 
ἴγθθ ἀδοϊβίοῃη, οὗ ϑἰποϑῦθ ἱῃοϊηδίΐοθῃ πὰ ἴονθ, τ ϊοἢ δάιη!8 

ΟΥ̓ πο δυϊ]πουῖν ; «Φ΄οβιαα ΤΔ81164 ἀροη τ 8 ρθορῖθ, "ἢ ΠΟΥ 6 ΓΘ 
ΠΥ ἴο βοῦν ἴπΠ6 ,ογά, [0 οἤοοβθθ {πᾶῷ ἀΑΥ {μ6 ροάϑ 
ὙΏΟΙΩ ΠΟΥ σου] ὰ βοῦν, ὙΠ {Π6 σοάβ οὗὨ {ποὶν ΔΓ Π6Γ5 
Ὀεγομά {πΠ6 ΕἸρΡ Γαΐθβ, οὐ [Π6 ροάβ οἵ {π8 Λπιογιίθβ, [ἢ ρθορὶβθ 
οὗ (Π6 Ἰαπὰ ἴῃ ψνΐο ΤΟΥ ὑγοῦθ ἀνα] ηρσ; ν1]8ὺ π6 τ Π ἢ]8 
ἢοῦβ6 νοῦ] βοῦνο θἤοναῃ. Τ]6 θαυ σοιηπιθηΐϊδίουβ 614 ποῖ 
[411] ἴο ροσςοῖνα ὑπαὶ {Π18 ἀθιηδηα νν88 ποῖ ἃ ἀἰϑοθαγρο ἔγοτα ο0]}- 
ραϊοη, θαϊ (16 τηοϑὲ θαγηθϑί δχῃογίαζίοη ἴο {π6 (ΑΜ ]}π| νου βἢ]ρ 
οὔ Φοῆοναῆ. Ηδπο Οαἰυΐπ α8 πὸ ἀουδὲ “' {παὐ ἢ18 ᾿οηρθ νγ88 
ἀἰγθοίθα ὉΥ {π6 βρί τις ἴο Ὄχρυθββ {Π|088 Βα πο ϊπηθηΐ8, ΕῸΥΣ ΠΘη 
(ἀοά Ὀτίπρβ πῆθη ὉΠάΘΥ σοπηπηδη4, (ΠΟΥ ἀγΘ ρΌΠΟΓΑΙν γοδᾶν ἰὸ 
Ργοίδββ ἃ ἴονθ οὗ γο]ρίοῃ, τοι νυ Ἀ16}}, μονγου θοῦ, ΓΠΘῪ ᾿πιπλοά αἴθ] 
[}} ἀννᾶν ; {{πι8 Ὀυ]άηρ ψΠουὺΐ ἃ οαπάλίίοη. ΤὨΐβ ΒΑρΡΡΘἢΒ 
Ὀϑοδῦβθ ΠΟῪ ἀγὸ ποὺ 80 ΠΟΙ ΘΕ ἀἰδίσαϑύ } οὐ Ἐποῖσ οὐ πγϑαῖς- 
688, 8ηἀ 40 ποΐ σοηβιἀ6γ πον Αἰ ΠΠσΟΪῸ 10 15 ἴο ρῖνα ἐμποιηβοῖνθβ τρ 
ΘΕ ΓΟΪγ ἰο αοά. Ηδησθ {Π|6Σ6 ἷ ΠΘΘΩ οὗὨ βογίοιιϑ Ἑχαι 8 1Ί0Π, 
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{Πιᾶὶ το ΠΊΔΥῪ ποῖ ὍΡΟῚ 58]16}} ᾿πηρ]}86 ὕα ἀγίνθῃ ἰο στοαὶ οἰογίβ, 
δηᾷ [1] οἵ ϑιισοθββϑ 'π ΟἿΓ ΥΘΥῪ γί αἰίοιηρίβι ΕῸΓ {18 γθάβϑοῃ 
“οβῆυδ, ἱπ οΥοΣ ἴὸ ΕῪ {Π6 «“οννγ8, γ Ιθαδθ8 {Π6πὶ ἔγοιη ΟὈ] σαίίοῃ, 
τΠπαϊ, ἧΚα ἔγθθ πιθη, βῃὰ οὗ {Π| 17 οὐγῃ δοοοσά, [ΠΥ ἸΏΔῪ ΠΟΠΘΒΕΥ 

ἀθοϊάθ τῆδὲ σοά {ΠΕ Ὺ Χ1}} βεαῦνθυ Ηδ ἀοδθβ ποῖ, ΟΥ̓ {Π|18, ΘΧοιδθ6 
ἴγοτῃ σγϑὶσίοη [ἢ ο86, η0 οΥΘ αἰγθδάν ἴου τοὶ ἱπο πϑὰ ἐπδΐὲ 
ΨΑΥ ; δυΐ βᾶνθ8 ἴπθπὴ ἔτοπι ἐΠΟΌρ ἢ] 65581ν ργου βίη ννδὲ ΠΟῪ 
ψΟΟ]α 4] ]ΟΚ]Ὺ ἴοσροί. Τὴ ἱπίθπίοη οὗ οβ8, ἃ5 ν᾽8 8.18}] 866, 
γγ) 88. 80] ΘΙΉἾΥ ἴ0 ΓΘΠΟΥ [Π6 σονοπαπί, ὑγῃ]οἢ μα Δἰγοδαν θθθῃ 
Ὀγόκθη. Νοῖ νη ποσῦῦ γθάβοη, {πο γοουθ, 18. ΠΙΡΟΣΟΥ οἵ σἤοὶοθ 
σταηϊθα ἴο [π6π|, ἱπ ογάθυ [ῃαὺ ἴΠ6Ὺ ταϊρσἢδ ποῦ αἴνογυναταβ ρ]θδα 
{πα ΤΟΥ ννθσθ σοι ΡΟ 116 ; θη (Π6Υ Πδα Ὀουπα {πϑπίβοϊνοβ οὗ 
{Ποῖν οὐ ἔγθ νν}}]}. ΔῈ 116 βᾶπιο {1π|6, 'ῃ ΟΥ̓ΘΣ [δὲ ἢ6 ΠηΔῪ 6χ- 
οἶΐθ ἃ ἔβοϊϊησ οἵ βϑιιδπιθ ἴῃ {116}. τη 8, ἢ ἀθοΐαγοβ (δὲ 6 ἢ 
ἢΐ8 ποῦβ8 Ψ}}} ρϑῦβθυθῦθ ἴῃ ἴῃ6 ψόυβἢρ οὗ (οὐ. 

γν. 16---18. ΤῊ ρϑόρ δα ἐπι πηθἸδίο Υ ΟΧΡΤΘ88 {Π61} ΔΌΠΟΥΤΘΠΟΘ 
οὗἨ ἸΔο]ΔΙΥΥ, δηαὰ ἀθοίαγο {Π|6ῚΡ ΠΘΑΓῪ ἀθίου ΠΟ η ἰὼ 86 γν6 
]Θμόνδἢ, 88 6 18 {ποῖ (ἀοά, δἀπα ἢδ8 ἄοπθ δβιοῖ στοαῦ {πἰηρ8 
ἴοσ ἴθ. “ΤΠ βυρβίαπμοθ οὗ 1861 ΓΘΡΙΥ 18. {1}18, {πὶ ἃ5 
(ἀοὰ ὉΥ ἰιῖ8 ννοπαθνία] ἀθ  νοσδηοθ ἢ85 σοπϑιταὐοα [πθῖη ἢ 5 ρθ6- 
Οὐ ΠΆΓ ΡΘΟΡΪΘ, δη ἃ ἢδ8 οοηϑίδηιν δϑ9ιϑιθα ἴπθτη, δῃηα ρσονϑα Πδῖ 
ἢθ 18 {πθὶν (οά, ἴπ6 Ἰηρσται θ᾽ οα ὑπο ρᾶγὶ σουὰ Ὀ6 ἀ68ρ1- 
ο40]6, 1 ΤΟΥ τγοτθ ἴο σϑ͵θοὺ ἢϊπι, δῃηα ἐγ ἴο οὔπον σοά5." ((αί- 
υἷη.)--- Το νου β “ (πᾶὲ Ὀτουρὶ ἃ8 ἂρ ἀπά οὖν ἔλίΠο.58 ουΐ οὔἿΠ 6 
Ἰαπὰ οὗἩ Εσγρί, ἤοτα ἴῃΠ6 ἤουβα οὗ θοηάδρο,᾽" “411 ἴο τηϊπα {Π6 
αἶαιβα δἰϊδοῃρα ἰο 1π6 γϑί οοιητηδηαιηοπὶ (χ. χχ. 2; Ποαῖΐ. ν. 

0). ὍΒοβο ποῖ ἔΌ]]ονν, “πὸ ἀἸὰ {Ππο86 στοαί οη 6 γ8 ὈΟΌΓΘ 
ΟἿΓ ΘΥ̓͂ΘΒ ᾿ ΥΘΙῸΡ ἴο 8} [Π6 τηῖγδ 0168 οὗἉ {π6 1,οτά, οὗὨἍ ἢ] ἢ Φοβῃυ8 
μια 71:88 τοπιϊπά θα ἴΠ6πὶ ; νν. 8---18.---Ἴ, 18. ΥΩ ὨᾺ 106 αἶδο 

8.8 γγ6}] 88 [ποι δηα {Ππὴ}ἷ ποιιβ6 (ν. 15). ἝΝ 
γν. 19---2[[, ΨΦοβιαδ 18 ποῦ 8βα 1566 4 νυν ἢ [Π18 ἀφοϊαγαίίοη, δαΐ 

ΓΘΡΓΟβθηΐβ (0 [ἢ 8 886 ΠΌΪΥ ον ΑἸ αΪ 11 18 ἴο βοσνα ὁ“ δἰιονδῇ, 
{π6 Ποῖγ δὰ ᾿θαίουβ (ἀὐοά, ἴῃ οΥγάον {Ππᾶῦ ΠΠΘῪ πλᾶὺ 6 θα βογὶ- 
ΟὈΒΙΥ ἴ0 σοΟὨ 8:46, ἁπᾶον Ψῃϑὺ Κἰ πα οἵ οὈ] σαϊίοπ [ΠΟῪ ἅγο μ᾽ οίηρ 
{ΠΘηβοῖνοθ, 8η4 πιὰ ποὺ αἴοσναγάβ ΓΠΟῸρ] ἘΠ] βϑὶν ὕγθακ {Ποὶσ 
ΝΟΥ ὈΥ ἸαοϊαῖτγΥ. “Ἅ ΔΦοβῆπα ροϊπίβ ουν (6 ΒΟ] πο88 οὗ Οοα, 
δΠα {Π6 ΠΕΟΟΒΒΙΥ {πᾶῦ 8. ὙγΟΥΒΠΏΡ Βμο] ἃ Ὀ6 τηοϑὲ Ποῖν, δπά 
σΟΠΟΙ 468 ἔγομι {Π18 {Πα} [118 ΒΟΓΝ]ΟΘ 15 τηοϑὶ αἰ βου." (}Π1αϑὲμ8.)---- 
« 5. σϑηποῖ 56 7γ6 Ψϑῃονδῃ," ἐν6. ποῦ ἴῃ [Π6 8ἴαϊθ οὗ ἤϑαγὶ ἴῃ 
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ΠΟ ἢ νοῦ 8.6 δ ργοβοηΐ, “ ὙΥο εοὐϊΐ ποὶ δὲ αδίο ἴγοντῃ τηθΓοΪΥ 
Πυϊηδη τ βο αἱ]! 058, πὰ ἀραγὶ ἔγοπι [6 ἢοἷρ οὗ {Π6 σταςθ οὗ (ὐοά, 
ΜΠ ΟοὰΣ ΒΟΥ ΊΟΙ51Υ {ΡΠ ΑΥΑΥ ΠΤῸΠὶ 4}1] 1408, οὐ νι ὶΠοὰὺΐ γὰθ 
Ροηϊΐθηςσα πὰ (11. (ὦ... Μιολαοῖἑβ.) Γον ἢἂ6 ἐξ ὈῸΣ ὉΔΠ εν 

ἈἸον αοά. Οη ἐπ ρΙαγαὶ Ὁ ὃς σοά, υυαϊά ὙΒΔΙΝ ([μρμτ. 

δ 178 Ὁ): “16 νι οσά βθϑηη8, ποῖ 50 ται ἢ ἴο δ6 αβθα οῃ δοοοπηΐ 

οὗ 118. 5: Π}ΠΔΥΠΥ ἴο 1Π6 Ἰάρα Ζωογεῖ, 88. ἴο ἴιᾶνθ σοπὴθ ἄονγη ἴῃ 8 
»ἰωναῖΐ ἔοττα ἔγοτῃ {Π6 Θδυ ΠῈΣ {Ππ|68 ἴπ νν οἢ {Π6 Π οἰ ἐγ τγᾶ8 ΓῸ- 
ραταθα ἃ8 ἱπῆη ον αἸν]5 1 016 δα ᾿πῆπὶῖθ 'π παπιῦοῦ, δηά {Π6η 
ἀσδίη 858 σοπποοίθα δπὰ σοι δ πΠοά ἴῃ οη6." ὙΠΟΓΘ 18 τποτθ ἀθρίῃ 
1π {Π6 τϑηγακβ οὗ Ποησδίοηονσ, τι ἢ18 ὀχοο]] ηξ ἰγθδίϊβθ οη {16 
στοσίῃ οὔΠ6 παῖ οὗ (ἀοί, ἰολῖπι (Ἰδοῖεν, τ. Ρ. 251 5.6ᾳ.) Ηθ 
ρῖνοβ {Π18 ὀχρ πδίϊοη οὐ ἴπ6 ἰάθαᾳ σοπίδιπθα ἴῃ (Π6 Πδπι6, “1 
αΙγθοῖβ δἰξοητίοη ἰο ἐἢ6 ᾿πῆπ|6 το θ5 ἀπά ᾿πῆπιῖθ {Π] ἢ 655, οοη- 

(αἰποά πη ἴπ6 οπθ αἰνὶπο ΠΒοίηρ, δπαὶ ἐπογθίογα ἰο τπ6 ἔδοϊ, {πδ1 1 
ΜΘ ὍΟΓΘ ἴο Ὀο]ΊΘνα ἰπ ᾿ππαπιογαἷθ σοάβ, ἀπά θη οὐ ὑΠ6πὶ νγ1}} 
ρογίβοϊοη, ἔπ Ὺ νου] 511} 411 μῈ οοπίαϊποᾶ ἴῃ [π6 οπηδ νην." 
887) Ἰηα]σαίθ8 “ {Π|6 ἀἰδβίαποθ οὗ (ἀοά π᾿ σοηθγαὶ [τῸπὶ ἐπ ΠδίτΓΘ 

οὗ ες ογοαΐυγα," δηὰ “Ξ ὀβρϑοὶα! ν ἢ18 ἀἸδία ποθ ἔγοτη βὶ πη. “ ΤΊιο 
βου ρίαγαϊ Ἰάθα οὗ ΠΟ] 1 Π688 ᾿ποϊιιάθβ {πᾶῦ οὐ 188 ᾿ς ψΠῃο 
1οῆπο ΠΟΙ! Πμ688 88. ὅ1|ὸ Πίρῃοδῦ ΡασΥ ἴῃ (ἀὐοά, πο ἀοβῖγοϑ {ἢ 6 
ΒΔ ΠῚΘ ΡΌΤΙΥ ἴῃ 0Π6 ογοδίιτο, Ὀὰΐ 10 18 ποῦ {Π6 834π|6 {πΠπσ. Τ]16 
ΠΟ] Π688 οὗ 1π6 δῦ ρἴΓΘ8. ΘΟμ ὈῚΠ68 πηοβί οἱ βου ὑὈοῖ ἢ σΊΟΥΥ ἀπά 
ΠΟΙ Π688; (οὐ 18 ΠΟἾγ, ᾿ΠΑΒΠΊα ἢ ἃ8 ἢ6 8 βοραγαίθα ἔγομλ θυ ΥΥ - 
{πὶπηνρ οτοαιοα πα βηϊΐο, ἀπά οἹοναῖθα ἀῦονο 1) Θβρθο Αγ ἀθονα 
δῖ, τ Ποἢ σου]Ἱὰ οὐἷγ χ 115 βθαὲ ψῈ Ὦ1π {Π6 Ἰ1π|118 οὗὨ ὑπ6 βηϊ6.᾽ 
(Ποησοίοηδον οχ ἴἰ6 1᾽88]Π15).---ἶπ {118 υἷασα {Π6 σοπίγαβί ἴο δὶπ 
18. [Π6 ῬΥΟΙηΪποηΐ ἰάρα ; ἴοῦ ΟὟ 18. Θχρ]αιποά ὈΥ {π6 νου, 

(ἢ ψ»}}]} ποῦ ἔὈγρῖνθ γΟΌΥ ΤΥΆΠΒΟΤΘΒΒΙΟΉΒ ΠΟΥ͂ ΥΟῊΓ 51Π8 1 7080 848 
ὈΤΟΝ 8. πιοῦα οἰ βου ἀθΗποᾶ ΒΥ ΣΝ. ΡΥ, ὡς κα 7θαίοιια 

Οοά, 18 τπιοῦ τηο γον ξηλωτής, ΔΠ ΘΑΟΘΥ ΔνΘΠΡῸΡ οὗ 5ῖη, δὰΐ ζηλό- 
τύπος; 006 σγῆο ΘΑ Ϊτ65 οὐ ἢ]8 ρϑορὶθ, οτη ἢ6 Πδ5 τηγυθα, {116 
ὈΠΌΤΟΚοη ἢ 6} οὗἁἨ τηαυγαρθ, δ πα ρα Π15}}608 τηοβί ἱπ ΗΘ Χ Ὁ] ΔΠΥ͂ 
αἰϊδο;πηθηΐ ἴο ἃποίπου (ἀοΐ, ΠΥ «ἰοραγίατα πὶ ἢ πὶ (Ὲ):; 

γν ἢ 1180 ἢ6 ΘΟΠΈΠ 108. ἢ 18. Ὁ] 6581 σθ ΠΡΟΠ ἴονα δπὰ Πήθ] εν νη ἴὸ 
ἀἰδβίαηί βΘΠΟΡΑΓΙΟΠΒ8; ; 866 ἔχ. χχ. δ; θα, ν. 9; δηά ἔχ. κχχίν. 
14; Ἰοαῖ, ἱν. 234, νὶ. 15. πῃ 4}1} {π686 Ῥαβϑβαρθβδ, Πουγθνθῦ, 76 
Πανθ {Π6 ἔοστη ΝΝ37» ἤοτθ ΜΘ ἤανο ἃ αἰ ἴδγθηΐ ἴοσπὶ 5945,» ὙΠ] οἷ 



ΟΗΑΡΤΕῈΠ ΧΧΙΓ, 92...25. 405 

αἶ8ο ὁσοΌΓΒ ἰη Ναμυιῃ '. ῶ. Ὧν» ὑὕῃοπ υδοα ἴο ἀδποῖθ {Π6 ἴογ- 

δίνθηθ88 Οἱ, 513) 15 βΌΠΟΓΔΙΪΥ οοηβίγιοα νὴ ἢ {π6 δοοιβαϊῖνθ οὔ 9 
{Π]πρ ἴδ 18 τλο 6 τάΓΟΪΥ Τοὰαπὶ ὙΠ ἢ ν᾿ τοὶ, (Ὀ681468 [Π18 ρ4888ρθ, 

Ἐχ. χχῆϊ 21; 9. χχν. 18), θπῈ τσ τἢ ἃ 5Πρῃς πιο! βοδείοη οὗ ἢ 6 
ἸηΘΔηΐηρ : ἴο σταπὶ [ογρίνοποββ οὗ βῖη.--νῦ. 20. ΤἼ6 Ὄχργθβϑίοη 

ἘΡΡΙᾺ; ἘῸΝ 8 ἴΆΚοπ ΠῸπι (θη. χχχν. 2 ; 866 ν. 29.--τ ἢ ὩΌΣ 

ἐδόθη ἦδ ιοἱϊὶ ἐιγη απα 40 ψοιι ἤτιγέ. ΩΝ 068 ποῖ τηθδῃ : οἵ νοσίοϊ 
86 ἃ νΟΡ 8: δαΐ Π6 νι }}ϊ [τῆ τουῦπά, ἐ.6..) ΑἸ [6 118 αἰτ16, ΟΠ ρΘ 

{Π6 ΔῪΓῚ ἱπῖο ὉΠ Δ5 ΔΎ ἱποϊα 08. 4}1 6116 Ὁ] βϑίηρβ ῥτσὸ- 

π)ἰβοα ἴῃ {Π6 ἴανν, ν ἢ ῖ ἢ Θῃονδῃ Πδα ΒΠ Πογέο Ὀοβϑίονγθ ἀροη ἢ 15 
ΡΘΟΡΪδ, τ, ΓΥ δηλ ὕγασοϑ. 4}} {Π6 ῥα βῃ πιθηΐ8, ἢ ν ΐοἢ [ἢ 6 ανν 
(Ὠτοαΐθηϑ {πΠ6 Ῥϑθορὶβθ, ἱπ 886 οὗ δροβίαβΥ ἔτοπι [πεῖν (σοὰ πᾷ 
Τιοτά.---Ψ, 21. κυ πιθδη8 τη ἰ π6, ΠΡ] ΔΉ Π8Π|, 88 ἰπ οἰ8ρ. ν. 14. 

νν. 22---25. ΑΥἸοΥ 1Π6 τοργοβθηίδίϊνοβ οὔ {πῸ ρϑορία δὰ οποο 
πο Γ6 τοροδίοα ἐπε ῖν νοῦν, ἴο βαῦνα ἴΠ6 Ἰωογά, «οὈβῃιι 5814 ἴο {πο τη, 
{Ἰιαῦ 118 ἀθοϊαγαϊ οι τνουϊὰ τηδῖκο ᾿ῃθιη τὶ [Π68868 ἀσαϊηβὶ {ἢ θτη- 
50 [ν 68 ἴῃ 0886 {Π6Ὺ 5ῃποι] [4}} ασσὰγ. Ηδ ὙΠ θη σα] θα προπ {{Π|6πὶ 
ἴο ραϊ Ἀν ΔΥ 81} ἸΔΟἸΔΕΥΎ ἀπά ἴο ᾿πο}}π6 ΠΟ Πρασῖβ ΘΠ ΠΙΓΟΙΪΥ ἴο 1Π6 
Τιοτά {ποῖ οὐ. ΑΠΘΡ ὉΠΟῪ ἢ δα ῥγοχη βοα {{|18 α͵80, ἢ6 τοπονθά 
{Π6 σονγοπϑηΐ ν ἢ Ποτη.---τὟ. 22 864. ΤῊ οἶθαγ πὰ Ἀηπλ]8ῖ8 Κ6- 
ΔὉ]6 ἀοοϊαταίίοη οὗ [πὸ ἢθδιἰ8 οἵ ἔπ ρϑορίθ, {πὲ {ΠΘῪ Πα ομόοβθη 
{Π6 βουνίοβ οἤ  οῃονδὶ, δηὰ {π8ὲ ἴῃ ο8886 ΠΘῪ 5ΠΟ.] ἃ 5 ὈΒθα πο ΠΥ 
[Δ]}] ΑννΑΥ ἴΠΤῸπὶ ἢ πΊ, [ΠΟῪ τοῦ ἃ ὯΘ νυ! Π65865 ἀραὶ η8ὲ ἐμ ΠΊ56 1 νθ8, 
ἴ.6..) ἴῇογ νοι] σοπάοπιπ {ἰιθιηβοῖνοθ ὈΥῪ ΠΟ]. οὐ ον! θη 06, 18 
σα] θὰ Ὁγ 21αδἴτ|8 ἢ π5110 6 κ{Π|6 διιϑέατιοο οἵ (ἢ 6 σονθηαη!" ΗΠ 
{86 Ἰμογι], δπὰ {πὸ ἀθτηδπά οὗἉ «“΄Ὄβίπα ἐπ δὲ {ΠΟῪ Βῃποα ἃ ρυιϊΐ ἀὐγᾶν 
ἴγοιῃ {86 τηϊάδβι οὗ {Πππ᾿0πὶ {πΠ6 ἰογεῖρη σοάβ πὰ τνουβῃρ Ὁ πονδὴ 
(νυ. 38) “1π οοπαϊίοη οἵ {παὶ σονοπαπί."--- Απα {πον 8618 Ὁ) 

ιοϊξτι 8568 ΓΘ ΜΘ ΔρΔΙΠϑ[ ΟΌΓΒΟΪνο5. [{ ννᾺ8 “' 88 ᾿ξ{Πον Ἰια βαἱὰ: 
γ᾽ Θ ῬΓΟΠΊἾ86 ΠΥ, Δ ἃ ΤΟΔΗ͂ΊΓ τ τ δ νγ πᾶνο 83414.᾿ (Ποϑοηπι 67.) 
-- ΤῊ “' βίγαηρε ροάβ, ψν ης ἢ ἀγα ἃτηοηρ' γου," νι ἢ [ΠΟΥ στο ΓΘ 
ἴο Ραϊ ΥΔΥ͂, ΓΘ ΒΡ ρΟΒΟα ὈΥ “ιεσιδίέϊπο (αυδοβί. 29 ἴῃ .[05.) ἀπά 
Ν. 71,εοὶ δα Οἰογδοη, ἴο Ἰποϊ 46 “ὁ σορτ δίίοηθ8 ἃ Ὦθο 8ἃ]16Π85 οὐ 
σορτ δἰ! 685 ἀπ] 0588, ΠΥ (αἰοΐη “ [αἸδογτιτη Ποογαμῃ ἥρστησηΐα ;" 
δπα {Πογοίογα ἐ{π|6 βΒ᾽ πη ρ}6 τπιθδηῖϊηρσ νοι] θ6, “’ ραϊ ΑΥγΑΥ 41]] 4015 
8Π4 δὐϑίδϊπ ἔτοπι θυογυ σ᾽ ὑγοΐβπθ, {Ππᾶὶ γοῦ ΠΊΔΥ ὙνΟΥΒἢΪρ ἰπ 
ΡαγΥ οὐ δ]οπο." ΜῈ οχρίδηδίίοη οἵ ν. 14 νν}}} βονν {παι 1 
τοραγα {Π18 88 [Π6 σογγοοῖ ᾿π(ογργοίαδτοη, ἢ} }}158 δα! ἴοη, ἰιονν- 



400 ἘΕΝΕΜΑΙ, ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΥ̓́ΕΝΑΝΤ. 

ὀνον, {π84} 1 βιρροβα {Π6 οχργοβϑβίοῃ ἴο γοΐδυὺ ἴο Ἰ4ο]αῖγν οὗ {πὸ ποαγί 
Οὔ δνοΥΥ ἀδβοσι ρίΐοη. ΕῸΓ δἰ Πποιρὴ βοπλα οἵ [ἢ 6 ἀγραιηθπίβ 864 ὈγΥ 
Αυσιιδίϊπ ἀπα Οαἰυΐπ Ἀᾶνθ ποὲ πλποῖ ἔοτοο, γοῦ {Π6 τ ΠΕοΙρΑ] ἀγρὰ- 
τηθηΐ ΓΘΙΏΊΔ1Π8, ὑπαὶ ποίπ!ηρ' 18 5814 ἀροῦΐ [Π6 τοπιοναὶ οὗ ἰἀοἰαἴτουβ 
Ἰπιαρθ8, νυ ΠΙ ἢ 15 πο π ΟΠ α 1η ΟἾΠΘΥ Π4368, γν ΠΕΙῸ [Π6 ρθορίθ πηϑῖκθ 
1Π6 88Π16 ΒΔΟΥἹἽῆσθ ἃ8 Υ ΔΎ 85 ΠΘΓΟ; 866 6.95. οη χχχν. 4; 1 
ὅ8π|. νἱῖ. 4. Ἐνοπ Μαδίωδ, που σῇ Πα ἀο68 ηοΐ δάορί [18 ᾿πίου: 
Ῥγοϊαίοη, 18 ΟὈ]Ιροά ἴο σοῃἕδββ88 ὑπαὶ .[οὈϑῆιϊια 18 βρϑακίπσ “' πιοϑὲ 
ΒίΓΟΠ ΡΥ οὗ {Ππ6 ᾿πηᾶρὲ8 οὗ ἴογοῖρηι ἀθ {168 .; πού αϑ αἰὴδνηιῖησ, ἰλαΐ 
ἐλε ροορίο παά απῳ ἀαπιοποϑί ἰλόπι αὐ ἐδαΐ ἐΐηιθ, διιὲ δδοαιι86 ἧς ἤρανοα 
ἐμαὶ ἰόν πιῖσπέ λαῦυθ ϑοπιθ σοποθαϊδά, απ ἰλογοξονα βοϊοηιπῖψ Ῥγὸ- 
οἰαϊπιθα ἰλαΐ τὲ τισομϊα δὲ α ογῖπια Κ᾽ ἑλδηι δυθη 0 ρο88688 ἐδοηι." 
71 [οὶ 11 18 Ἰπηροβ81:0]6 ἴο πὰ ἴῃ ΔΠΥ ραββαρὸ οὔ {Ππ6 νυν μοὶ ΒΙὈ]6 
8 51:η01}6 ἀσαιηθδηΐ δραϊηδὺ {Π6 ἴδοϊ 80 ὉΠΙ ΟΣ ΒΑ ΠΥ 8οὲ ΤΟγ ἢ ἴῃ {Π8 
Ροοῖϊκς, πᾶὶ [Ππ6 ρϑόρὶθ γγϑσῦθ ἔγθα ἔτοτι οαϊνγαγὰ ΟΓ σγοβ8 ἰ4Ο] ΔΙ ΓῪ 
88 ἰοῃρ᾽ 88 .«Ὀβῆπι8 νγὰ8 {πον ᾿Ιϑαάοῦ. ΤῊ ΘΧΡΥ 88:08 τι804 ὈΥ͂ (Π6 
Ρτορμοῖ Απιοβ (νυ. 26) δπά αχυοϊοά ὈΥ δίοθρμοη (Αοἰβ νἱϊ. 48), ἴο 
ψΙΟἢ Μαωδίιιδ τοίου 88 Ορροβθα ἴο ουὔγῦ Ορί πΙΟΠ, τοἰαῖθ ἴο {Π6 [ΟΥ Υ 
γΘΑΓΒ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ ἱπ [Π6 ἀθβογί, ἀυτίηρ  ΒΙΟἢ {{π|6 {Π6 ρθορΐθ, 
πηἀουίοαϊγ, 414 ποὶ οοπεϊπαθ ἔγθο ἔγοπι ουναγὰ ἸΔο᾽αίγγ. ΤῊ Ϊδ 
ἢ88 Ὀθθη ἀδπιοηβίγαϊοα ὈΥ οησείθηῤονᾳ (Βοῖίτ. Ρ. 109 544.), σῆο 
τσ 68 ἴΠ6 ἔδοϊ πηοϑὲ τα αἴθ υ ἴο 1ζ5 ρβυβοῃοϊοσί δὶ οϑι868 ; ἀπά ἰδ 
γγ6 ΘΑΓΘΕΆΠΎ Ρογ86 {Ππ6 σοηΐοχῖ, νγ0 81.4}} 8606 {πὲ {π6 ψογάβ οὗ 
{Π6 ῥγορἢοῖ γϑίμον 8 Ὀ8ια παῖ [Π6 ἔαος {Πδἰ [Π18 ΙΔοἸ ΑΙ ΓΥ αἀἸὰ ποῦ 
οσχϑὲ ἀυτίηρ [86 {Πππ6 οὗἩἨ Φ΄οβϑῆυα. ΕῸΓ Απιοβ ἰ8 δπχίουβ ἴο ἴθ Ὁ 
ΑΥΔΥ ΠΠῸΠῚ ΠΪ8 σΟΠΙΘΠΙΡΟΓΆΤΙΘΒ [Π6 ῥΡΓῸΡ8 οὐ ὙΠΙοἢ {ΠΕΡΙ [8156 
ΒΘΟΠΓΠΥ͂ Γαβίβ, {ΠΟῚΡ ἐγαβὲ 1 ἴΠ6 ΤΊΘΓΘ [ὈΓΙῚ8 οὗἁἨ γγουβῇ!ρ, ἔοβΕ1 ν 48, 
ΒΟΥ σ68, 8Δηἀ βοῇ ᾿ἰκ6, 8Δη4 {Πογοΐογο ἢ6 ἀθοίατθβ ἴο ἢ 6πὶ ἐπεὶ 

(4}} {Π|8 σ8 Π ΠΟΥ͂ΘΥ 504Υ̓́ {Π|Δ ΘοΌγ86 οὗ {πα ἀϊνῖηα Ἰυάρτηθηῦ. [{ 
ἀοβοῦνθβ,᾿ 8808 Π6 ἰῃ νυν. 28, 26, “7.8 88 [|1|6 ἰο 6 σα] ]οἀ 
τὰ ψΟΡΒΙΪρ 88 ἴ᾽6 ὀρθὴ ἸαΟΪδΥ ἷπ ἴΠ6 ψ]άθγηθθ8. Απὰ 
τπογοΐογθ, 88 ἴποβϑθ ηὸ 6 ΓΘ οὐὐνγαγαϊν 1ἸΔο]αίγου 5, σνοΓΘ ποῖ 
ΔἰΙονγοὰ ἴο ϑηΐοῦ ἴΠ6 ῥγοπ 86 ἰδ), 80 Π6Ὺ ΠΟ ἃγ6 ἱπυναγαΐῃ 
ἸΔο]αίγουβ, Μ}}}} 06 σαϑὲ ουξόῆ ἔγοπι 1, δηὰ βοηΐ ἱπῖο δορί νιν." 
(Πεησοίοιδονο αἱ 80ργ8.)----Οὐὐναγα 1ΔοἸΔΙΓΥ αἸ6α οὐἱ ἢ [6 
ΡΘορ]θ ῃο ψϑσὸ γοὐθοϊθα ἰπ {π6 ἀθβοσῖ. ΤὴΘ πον γάοθ, ν ἢ ἢ Πδα 
Ὀθθη γϑοοϊγθα ἀρϑίη ἰηΐο ἔπ σονοπαπΐ οὗ μ6 Ἰμογὰ δγ [86 οἷγ- 
σα! ΟἸδίοη ἃΠα ράββονορ δ ΟὐἸρα], δηὰ δα γϑηθνθα [πδὲ σονθ- 
Ὡδηΐ δἱ Ερ8], δπὰ ψῇῃϊοῆ νὰβ δϑϑϑιη]ο ἃ οὔσθ πηοτθ, Ὀοίοτα 



ΟΠΑΡΤΈΕᾺ ΧΧΙ͂Ν. 322---25. 407 

“7 ο88 88 ἀ68{]1, ἰο τα  Ὗ 10 αἱ δ᾽σῆθηι, δὰ πὸ 14οΪ8 τηδάθ σὴ ἢ 
Πδηά8, Ὀὰΐ ΟὨ]Υ 140]8 οὗὨ {πὸ μοαγὲ ; {π686 {Π6 Ὺ σγοτο ἴο ρῦ ΥΤΑΥ, 

᾿8ηα ᾿πο]1π6 {Πποῖν Ππϑαγίβ ἰο Φϑβονδῃ, ψῖο 851.8 ποῖ ἃ αἰνιἀοά 
αἰἴδοιομ, μας [Π6 “8016 πραγ, Ὠθαΐ. νἱ. ὅ 844.---Ὗ. 24 Βοᾳ. ΑΠἾΟΓ 
1Ππ6 ἀθοϊαγαίίοη οὗἉ [86 ρϑορῖὶϑ : “"ὙΠ6 Ἰωογὰ οὰυγ αοἀ ν1}} νγγα βθῦνϑ 
8η4 18 νοΐοβθ ν71}} γγθ ΟὔΘΥ," “οβυα σοποϊ θά ἃ σονγοπαπὲ τ] 
(μ6π|. Α8 {Π||8 οονθῃδηΐ ἱπηροβθά ΠΟ ΠΟῪ ΟὈ] ραίοπΒ ἀροη [δ 
ῬΘΟΡΪΘ, Ὡ0 ὩΘΥ, ᾿ανν, Ὀαϊ ΤΩΘΓΘΙΥ ϑηΐοτοθα ἴμοβα, ἀπάον τ ἱοῖ ἘΠΟΥ 
ΟΙΘ ΔΙΓΟΔαῪ 414, ΠαΠΊΘΪΥ, ἐμαὶ ποὺ βου ἃ Ουβἢ]ρ ποπα ῥιὶ 
{ποῖν αοα δηά Ιωογά, 11 νγαβ δοΐυ δ] ΟὨ]Υ ἃ Τοπθναὶ οὗ [Π6 οονο- 
ἡδηΐ, ΜΏΙΟΝ γψγὰ8 σοποϊυαἀοα δὐ δ΄ἴπαὶι (Εσ. χχῖν. 8 864.), δπά 
{ΠΟΘ ΌΓΘ Ὧο ἔγβϑἧι βου 968 ὑγοσο οἤογθα ἢ οσο, {ΠΟΌΡἮΙ ΤΑΔῊΥ Θοπι- 
τηθηΐαίουβ να αββιτλθα ὑπαὶ {πο γθ Ὑγ610.--- ΑΠα βοῖ {πο ἃ 
βίαϊ αἴθ Πα Δῃ ΟΥ̓ ΠΔΠῸΘ πῃ ἰομοιη." Μοβὶ οὗ {|| ΘΟ ροβί[οῦβ 
(δεῦ. Μαᾶηδίον, Ῥαίαδίϊι8, Μαδζιιδ, (΄. α 1,αρὶάθ, ἀπιὰ ταϑηγ οἴ 6Γ8) 
ΒΌΡΡΟΒΘ {ἢ686 ψογὰβ ἴο Ἰθ8η, “Πα ἰαϊά Ὀθίοσο {πο ἃ ΒΥΠΟΡρΒ818 
οὗἩ π6 βἰαξυιΐοβ δπά Ἰυάριηθηίϑ οἵ ἴΠπΠ6 ἰὰνν οὗ (ἀοἀ,᾽ οΥ δά {Π6 
ὈΥΪΠΟΙΡΑὶ ροϊπίβ οὗ {π6 Μοβαὶς ἰὰνν τοδά ἴο ἴθ. Βαΐ οῃ {ἢ 
οἴμοΥ μαπά Οαϊυΐπ ᾿88 χαϊῦα σΟΥΓΘΟΙΪΎ οὈβογνϑα : “' [Πο86 0 6χ- 
ΡΪαἴη [686 ΟΣ 8 88 γϑίδυσησ [0 βϑοῖὴθ ποῦν ΔΑ γ688 οἵ Φ βῆιι, Βρ01] 
[Π6 Β6η86 ΘΠ ΓΟΪγ. ΕὟὉΓΣ [ΠΥ σδῃ ΟἾΪΥ 6 ῬΓΙΌΡΟΙΥ Δρρ]16α το 
{Π6 ἰὰνν οἵ Μόοβοβ, ἀπά δγϑ σβϑ!]ν ᾿Ἰπίθηάθα ἴο β88ύ, ὑπαὶ “οβῆυδ 
Ῥγομι]ραίθα ποι ΐηρ, δχοορί ἐπαὺ ὑπον οσα ἴο δ6 βἰοδαϊζαβδι ἴῃ 
{Π6]γ οὐδάϊοποθ ἰο 186 αν 2 δηά ἐμαὶ ὩῸ ΠΟῪ ἀδπιδηθ ΟΙΟ 

ΤηΔ46 ὈΥ [πΠ6 οονοπδηΐ, θα ὑπᾶὶ 106 ἀοοίσίηθ, ΒΟ ἢ ὙΠ6Υ δά 
ΔΙΓΟΔΑΥ σϑοοϊνθα δηά ρῥγοΐθϑϑϑα, τγᾶβ μΒ6γα σοῃῆγπιοα. ΤΠηὸ ποσὰ β 
Ὀοίογθ 18 ς}}] ἰο ηἰϊπά Εχ. χν. 28ὅ, Ποῦ δὴ ουϑηΐ, ἡ ὨΙοἢ 
ΡῬγονϑά ῃαὺ [Π6 1δγϑο 68 νογο ρσγθβοσυ θα ὈΥγ «μου ΠῸπι [Πο86 
ἀοβίστιοϊνο οἰθιηθηΐβ ἴῃ πδίσγο, ἴο ὙΠΟ Εργρίϊδπβ δηά οἴ μου 
ΠοδΙ θη ΘΓΘ ΘΧροΒβϑά, 18 ο]]θά 8 “ὩΡΨΣ Ὁ 8 βιδίαΐθ ἀπά δ 

οΥαΐπαησθ ψ  ]οἢ σά 86ὲ (πι846) ἔον [5γδο]. [1 οοπβί βία ἴῃ {Π6 
Ῥτοτηΐβο, {πᾶξ 1 1η6 1Βγδθ 68 ἀΠ]ΠρΌ Εν ΠοαυΚαποά ἴο ἐΠ6 νοῖςθ οὗ 
[Π9 Τωογά, δηὰ ἱκορὶ 811 ἢΪ8 βίδίαἴθϑ, ἢ6 νοῦ] ά, 88 ὑπ6}} ρἢγβίοῖδη, 

ἀ6] νου Βϑιῃ ἔγοτῃ 8]] {Π6 ἀἴβθαβθβ, ἰὸ ν ϊοἢ ΕἸσΥΡ ΔΒ ΘΓ ΘΧροδοά 
(νυν. 20.) Φυβὲ δ81π {πὸ ἱπδίβποθ [Π6 τηδπιϑβίδίίοη οὗ (ἀοά, 88 {16 
Ρ᾿ιγϑβίοΐδη οὗ ἢ]8 ρϑορῖβ, τγᾶϑ ἃ βίδα ἃη4 δὴ οσγάϊ Πδῃ66 07 [5786], 
᾿ΠΑΒΙΠΟὮ ἃ8 {Π6 88Π16 τηδηϊοβίδίοαμ σπου ϊὰ 6 τηδ46 οἢ ΘυύθιῪ 
ΟΟΟΒΒΙ0Π), 80 ἰοπρ' 88 ΤΠ6Υ τϑιηδίηθα [ἈΠ ΠΏ Ὰ] ἴοὸ 1Π6 Ἰωμοτὰ ; 80 τνὰ8 
16 τϑποῦναὶ οὗ 1Π6 σονθηδηΐξ ΟΥ̓ 9] οϑῆσα δ {Π|8 {ἶπ|6 8Δπ δοῖιδ) 

8. " 
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Θϑ 8 Ὁ}Π18πιθὴξ δηα σοηβγτη δίϊοῃ οἵ 41} [Π6 οὔ] ραίίοηβ ἀπά ογάϊ- 
ΠϑΏΓ(68 οὗὁὨ ἴβγϑοὶ, ὑπαὶ στ σα ἱποϊυθ θά τὰ ἴπ6 οονθηδηί. Τδ6 
γοπονγαὶ οὐὗὁἩ {π6 σογοπδηΐ δὲ β'σἤθιι νγ88 ἃ ΡΤ α δἰαίμο, Ὀϊπαϊπρ' 
1586] ἰο ἃ γϑηθνγθά δῃᾶ ϑαγηθϑὲ οὐβοσνδῆσοθ οὔ 1} 1ανῦ, 8πᾶᾺ ἃ 
ΘΙ 88 ογαἀΐπαποο, ρινὶηρ τὸ ἃ Ὁ6]6 ἴο ὀχρθοῖ, οῃ {818 φοπα! 10}, 

{πὸ ἐα]ΑἸπιοπὶ οα ἐπ6 ρατὲ οὔ 6 μονδῆ οὗ 411 ἔμ6 δ] 6ββίπρβ οὐ ἐπι 
οονθηϑηΐ.--- ΤῊ τοπάογίηρ οὗ Ὁ ἰπ 1Π6 ϑορέμασίπὲ: ἐν Σηλῷ 

ἐνώπιον τῆς σκηνῆς τοῦ Θεῦδυ Ἰσραήλ, πχαϑὲ Ὀ6 ταὐοοίοα 88 τὸ ϊ- 

[ΓΔΥῪ δηά [1]56. 
γν. 26--28. ΑΙδοῦ [ῃ6 σονθηδηΐ νὰ8 σοηονοα, “οβῆθδ τσοῖθ 

ἌΡΙΆΙ Ὁ, ΤΊ ΠΝ» 0.6.) ἃ}} 116 ἰγδηβδοίίοῃβ οοπηθοίθά σ]ἢ 

[86 ται ηοδιίοη οὐὗὁἨ {6 οονθηδηῦ (866 {πΠ6 Γηἰγοάαοίίοι) ἱπ [Π8 
Βοοῖκ οὗ ὑπ6 ἰὰνν οἵ (ἀοά, δῃηὰ βοῦ ἊΡ ἃ ἰαγῦρθ βίοῃθ, 88 ἃ Υἱ810}}6 
ΤΩΘΙΔΟΥΙ 8] οὗ {Π6 ΒΟ] ΘΠ σΟΓΘΙΏΟΥ. ΤΉΪΒ βίοηθ γγαϑ ρδοθα Ὁροη 
[86 βροῖ οῃ ψνῇϊοἢ ᾿ξ Πα ἰαἸκθη Ρ]866, “ἐ ἀπάον {Π6 οδἷκ νυ ἢ τγὰ8 
ἴῃ ἴῃ βαποίυδγΥ οὗ (ὐοα." ἌΡ, ἐ,.6 οαἶ, 8 πιτὶ θη ἜΣΑΝ Ϊπ 

θη. χχχν. 4, δπὰ ἼΩΝ ἴῃ απ. χἰϊ, 6, 806 Οἰδδεπέμα ἔ868. ἵ. 80 
866.---ἡγτὺ ὑπο ὝΣΒΝ 18. βΘΠΘΓΑΙ τοπάογοα “6 ψ!οἢ τγαδ αἱ 

[6 ΒΔ ΠΟΙ ΠΔΙῪ οὗ Φοβοναῖ," οῚ Ὀοΐπρ βαρροβοά ἴο βἰαπά ἴοσ Ὁν. 

Βαϊ ὕΠ6γ6 18 πο στοιηά ἴῸγ ὉΠ|8; 5). ΠΘΥΘΙ Τη68Π8 αὖ ἴῃ (ἢ 6 8Θη86 

οὔ )ωασία, πθαν. Απὰ ποιπίηρ οαἢ Ὀ0 ῥτουθῆ ἔγτοπι οἤδρ. ν. 18, 
νἢ ἢ ̓ ὐοϑοπηιί θ᾽ φποῖθ8 ; Ὁ [6 τηθϑπίηρ τοίἐλίπ 18 ὙΘΥΎ Δρρᾶ- 
Τοηΐ {ῆθγ6 (866 [Π|0 Ρ48889).---ἰἶ δῇ 485 ΔΡΡΙΓΓΑΤῪ δῃ ΟΧρίδπδίίοη 
18 ρσίνθη ὈΥ Ῥαίαδίτιιδ δια ἰοδαηηιἐϊον, ὁ’ οὴ [π6 βροῖ ἴῃ σοὶ 
[Π6 βαποίυδηΥ οὗ αοα, ζ.6., [π6 ἀγκ, δὰ θθθὴ ρ᾽δοθα," δῃά ὃΥ (. 
α [αρίάο, ““ αἱ [ῃ8 {γα 8}014 οὗὨἍ {π6 ΤΑ Ὀθγηδοὶθ, τ] ]οἢ Φόοβῆυα 84 
σϑηθοά ἰο Ὀ6 Ὀιουρῇῖ, 11 106 ἀτγκ, του δὴ ἴο ΘΙ ἤθμι.᾽ 
ΤΠ οογτθοῖ ἰπ ογΡγθίϑ οι 18 ρίνοη ὈΥ ΜΜαδῖι8, “1 {81ηΚ [Παΐ {παῖ 
Βροῖ ἰ8 οα]]6α ἐΐ6 βαποίιιανγῳ οΥὉἩ Οοἀ, νϊοἢ τπγὰ8 Π|6 ἢγβὶ ἴῃ 8]} 
Οὐδῆδϑη ἴο Ὁ6 οοπϑβοογαίθά ὈγῪ Αργαβδηι, ΘΠ π6 ογθοίθα δη 
ΑΙΑΥ, ΔΠ4 οἴθογθα ννουϑῃὶρ ΟΥ̓ [86 ἴγθθ ψῃΐϊοῃ τγᾶ8 ϑιδηάϊπρ ἔΠ6 ΓΘ, 
δηὰ τ θη ἢ τϑοοῖνθα ἔσομαι (ὐοά ἢ18 πιοϑὲ ννϑϊσοιηθ δῃποῦηοο- 
πθηΐ. ἴπ ἃ 5.Π|}|Ὰ Ὁ ΤῊΆΠΠΟΥ Βοίλοϊ 4180, .6. 86 ἢουῦβο οὗ ὅοα, 

γγ88 {Π6 ΠδΠ1Θ ρΊΥΘη ὈΥ «[8ςοὉ ἴο {πΠ6 ρ͵αςθ, ἰῃ συ ]οἢ Π6 ἢγβί 8νν 
8 ἀἰν]Πη6 νἱβίοῃ, δπὰ μοαγά ποσὰ β βιὰ ν ἰο {Πο86 Δα Γοββοά ἰο 
Αὐγαδαπι, θη. χχυῆ!. 12. Μιολαοῖῖβ 18 οἵ [᾽6 βᾶπι6 ορὶ πίοῃ. 
Ηδ τοπάθιβ ΣᾺ “0 {Π6 ΠΟΙΥ ΡΪδοθ,᾿ δῃᾷ ἀθβογθβ 1ΐ δβ8 [Π6 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙΝ. 29---802. 400 

ΡΪδοο “ἐθθτα Αργάμδιῃ ὁποο οἤθγθα βδουῆςα δῃα (ἀοά ἀρρθαγθὰ 

(ο μῖπ|. Πεπρεοίρηδονα ἴοο (Βοἰξτ. 1]. Ρ. 15), 8878) “ 1π6 88Π6- 

ἘΠΑΥΥ͂ 18 ΤΩΘΓΘΙΥ ἐΠ9 Ορθῃ 8ρᾶθθ ὩΠΔοΡ ὑπΠαῇ γΘΠΘΥΆΡ]6 ο8Κ. 711 

ΒΒΠΟΙΠΔΓΥ, ἐμοσοίοσο, 18 ἢοΐ δἰ γψαυῖδποθ ψΠ [86 ΒαηοίθαγΥ οὗ [Π6 
ΓΑ όστι8616,  ὨΟἢ τγὰ8 δοῦ Ὁρ αἱ ϑ'Π]]οῖ, 88 δ αμ (Ρ. 129), 2,26 
Ῥρείίο (Ελη]. ν. 288), ἀῃιὰ οἵἴμοὺβ ΒΌρροβϑο.---ἰἢ ν. 27 «“οβῆπδ οχ- 
ΡὈἰαΐῃβ [Π6 σϑϑϑοη οἵ [18 βοίεηρ ὉΡ [}|6 βίθῃθ. ΤῊΘ βίοπϑ᾽ 18 ἰὸ ὃ6 
ἃ ὙΠ Ώ688 ἀραὶηδί [Π6 ὈΘΟΡΙΪΘ 1 ΠΟῪ Ὀγθακ {ΠῚ νον δπα ἀθην 
{ποῖν αοἄ, ΒΥ ἃ ρορῦςδ! ργοδορορδία «οϑθα ἀοβουῖθθ8 {Π6 βίοῃθ 
88 ἤδανίπσ [6 σου 8 οἵ (ὐοά, βἰποθ 1ὲ δὰ Ῥθθῃ 86ῇ ἂρ ἴον {ῃ9 
ῬΌΓΡΟΒΕ οὗ του παϊηρσ {Π0 ρθορὶθ οὗὨ ἔδ6 ῥγόηλῖβα συ ϊοῖ ἐΠ6Υ Παά 
δῖνοη ἰο ἔῃ Ιωογὰ δηα, ᾿πῃ 6886 ΠΟῪ βου α Ὀ6 πέρα], οὗ Ὀθαγ- 
ἱην 658 ἀρδϊηδβί ἔπ 1. ὈΥΤ ΜΞ ὉΣῚ9 (0 ἄδην Οοά ἴῃ {πουρθιΐ, 

νοσὰ, δπὰ ἀθοα.---Ὗ. 28. Φοβῆυα δά ἔπι Βηϊβδῃοα ἢ18 ψοσκ. 
Ἡανῖηρσ ἄομθ 4]1} ἴῃ [18 ΡΟΥΘ ἴο σοηῆγίη [Π6 Ῥθορ]θ ἴῃ τὨΘΙν 
ΠάοΙγ ἰο οά, Βο μα ΟἿ]Υ ἴο βεπά ἰθθῖὴ ΔΎ, ΘΥΘΣΥῪ ΙΏ8} ἴο 
ἢϊ8 ἸΠΠ ΟΣ 806. 

γν. 29---88. ΟὖΥ Πἰβύοσιδῃ αἰδὸ ἢ88 σγοϑομῃϑα [ἢ6 οηά οὗ ἢΐ5 
γγΟΚ Τὸ Ῥχϊηρ [Ὁ ΘΗΕΙΓΘΙΥ ἴο0 ἃ οἷοβθ Β6 [88 ΟἿΪΥ ἃ ἔδῃν σϑ - 
ΤΩΔΙΚ8 ἰὼ δ, τὶ τοίοσοποθ τὸ (1) {πθ ἀθδίῃ οὗ “οβῆπα, νυν. 
29---80, (2) [86 σοπάποὶ οὗὨ [Π6 ρϑορίθ δον ἢϊ8 ἀϑαίῃ, ν. 81, (8) 
[89 ὈΌΣΙΑΙ] οὗἩ {86 Ῥοπ68 οὗ «οβϑρ, συ] ἢ μδα θθθη Ὀγουριξ οὐ 
οὗ Ἐξ ργρῖ, ν. 82, ἀπά (4) π6 ἀϑαίῃ οὗἨ Ε]θαΖαν {86 πρὶ ῥσῖθϑὲ ἴῃ 
1π6 ἀδΔγ8 οὗ Φοβῆυλ, γ. 88. ΄ 

Υ. 29. ΤΠ {{|0 ρίνοῃ ἴο Ψοβίαδ οὗἨ ᾿γὴγγὺ ἼΔΨ (θογνδης οὗ 
16 Ιμογὰ, 806 σἤδρ. 1. 1), ἄοθϑ ποῖ Ρτουθ ἐμαὶ ἴηἴ5 βϑοιίου ἴβ ἃ 
Ἰαΐοσ ἱπίογροϊαιίίοη ; 688 Βεγίλοϊ δε δβϑουίίου (Ἐ1η]. 11]. Ρ. 855), 
ἴπαὲ (86 {{||6 ΟΠἹ]Ὺ ἀαἴεβ ἔγοπι [6 ροσοα στ] θη Μόοβοβ, “Ὀ8μιι8, 
Δηα οἴδοεβ σ γο ἢγϑί σαϊβθὰ (0 {6 σϑηῖς ΟΥ̓ ΠαίΙο8] βαϊηΐβ, 18 
ἀοδβεξαϊο οὗ 81} ἱοππάδδοηῃ.---Υ. 80. Οπ [16 5110 οὗ ΤΖῃπηαίλ-ϑδναἢ 
806 ΟἢΔρ. χΧΙχ. 80.--- ὴὩο ΑἸΟχΧΔηατίηθ δια Αὐσαθὶς νουβῖοΒ πᾶγθ 
ΔΡΡΟμαρα ἰο ν. 80 {Π6 {δα Π] ΟΠΑΥῪ ἰοιχοηα, ἐμαὶ (π6 Κηΐνοβ οὗ 

1 ὙΠῸ ἴΟῸΓΡ γοῦβοθ 28---81 οσοῦῦ δρδὶπ ἴῃ Ψυᾶρ. 11, 6---9, θαὲ {86 
ογᾶον ἰβ αἰβεγοηΐ, δῃηὰ δ ἴδ οἵἴβοῦ οἤδηρθβ οἵ βἰρβξ ᾿τπηροτγίδηοθ ἃσθ 
τοδθ, (86 δυΐμοῦβ οὗ 86 ἔνγο ῬΟὺκβ Βανιηρ ἰδκϑη {βοαι, ἕον ἀϊδογοης 
ῬΌΓΡΟΒΘΒ, ὨΘΑΙΪῪ πογὰ ἴὺγ τγογὰ ἔγτοπὶ ΒΟΠ16 ΘΟΙΏΠΊΟΣ ΒΟΏΓΟΘ; 866 ἰδ 
1 πε κ Δηα ΤΥ δΥίῖ016 ἰη μα εἰδαοδ᾽ δ α. ἰόν οἶε᾽ 8 Ζοϊ βοῦν, 1846. 

. 1, ν. 41. 



800 ΒΌΠΙΑΙ, ΟΕ σΦΟΒΕΡΗ ΒΒ ΒΟΝΕΒ. 

βίοπθ, ἢ  ] ἢ  ]οβῆυα ρογίογπχθα {π6 σχὶϊᾶ οὐ οἰγουτηςβίοη δὲ 
αΊ ρα], νγοστο ὈΥΙοα ἢ Π]Π|. 

Υ. 81. Τῇδ τοιμαῦῖ, ἰμαὲ 18Γ86] βοσνβὰ {π6ὸ Ἰωογὰ ἀυγίηρ Αἱ Ϊ 
1π6 Ἰηδεηθ οὗ «“οβϑῆυα δηά οὗ {Π6 6] ἀ6γ8 ψῖιο βαγνὶ νοά τη, ψΠῸ 
δὰ Κπονῃ 411 1π6 ψουΐβ οὗ (πΠ6 Ἰωογὰ {πᾶὶ ἴθ μαά ἄομπθ ἴον 
15γ86], 15. οἰσβϑίυ σοπηθοῖθα τὴ {Π6 οἷδπ οὗὨ ΟἿΓ ὈΟΟΚ, δπὰ 15 
4α6 ἴῃ 118 ρίδοθ ΠθΓΘ ἃ8 δὴ θυ άθηοο οὗ {Π6 ἔγαϊ, τ ΠΙΟἢ τοϑα] ρα 
ἔτοπι .}οϑῃ .8᾽8 [ἘΠ] δου ν ΠΥ ΤῸ [Π6 Ἰωογὰ ἰῃ 18γαθ]. “ Α{ ἐλό 
ισογὶϑ ΟΓ ἰδ6 7,ογα τϑίϑυ ἴο 411 {Ππ6 ταϊγδουϊοῦα ῥτοοίβ οὗ [Π6 ΤΩΘΓΟΥ͂ 
οὗ ἀοά, ψηϊοῆ Παά ὕδθῃ βἤονσῃ ἴῃ {Π6 ἀθ! γούδησθ οὐ 15Γ86] ἔγοσῃ 

1η6 Ῥοπάαρο οὗ Εργρί, {ΠΕΙ͂Σ συϊάαποο ΓΠγοῦρ ἴΠ6 ἀσβοτὶ οὗ 
Αταθῖα, ἀρὰ {Π|͵61ν ᾿ηἰτοάαοίίοπ ἴο {πΠ6 ρϑδοθία] ροββοϑϑίοι οὗ {Π6 
απ ἐπαῦ τνᾶβ ὈΧΟΙὨ]564 ἴο ὑποῖν ἔα ΓΠ 6 ΓΒ. 

Υ. 82. ΤΏ δοοοπηΐ οὗ {π6 ὈυγῖΑ] οὔ 6 θοπ68 οἵ «“οϑορῇ, νυ] οἢ 
{ΠΟΥ͂ πα Ὀτουρὶ πὴ τπθπὶ ουὐ οὗ Εἰσγρί, 18 4180 ποΐ ἃ πιΘΓῸ 
ΒΡ οταθηῦ ΟΥ̓ ἈΡΡΟΠΟΙΣ ἰο ἴπ0 ὕοοῖ. 10 ἔοστηβϑ, οὐ ἴθ οοη- 
ΓΓΆΓΎ, ἃ ρατγὶ οὗ {πὸ ρῥ]δῃ οὗ 1ἴ, 81π.6 16 τγᾶϑ δὴ δυϊάθῃηςθ οὗ {868 
(Ὁ]Ε]πιθηΐ οὗ 1116 ῥσομπηἶδβθ, σ ἢ] ἢ [86 8018 οὗ ἴβγ8θ] σᾶνθ ἴο {Π6]ν 
Ὀγοῦθοῦ “ο86ρἢ, θη ἢ ἀϊοα ((6η.]. 25), δῃ!ὰ νγᾶ8 ὩΘΟΘΒΒΑΣΎ ἴο 
ΠΟΙ] θ ἐπ δοσοπῃῖΐ σοηἰδϊηθα ἰη ΕΧ. χα. 19, {πὲ [ῃ6 18γ86 1068, 
γῇ οη {μου ἰοδ Εἰργρί, ἴοοκ ψῖῖ θὰ ἐπ6 ομοϑὺ 'π ψϊςῇ [ἢ6 
Ῥοπαβ οἵ Φοβορὴ μα Ὀθθῃ ρΙαςθά, Βυῖ 11 ἀοθ8 ποὶ [Ὁ]]ονν ΤῸΠπὶ 
{Π6 Ροδίιοη οὗὨ {Π]8 βἰαϊθαιοπὶ δ [6 οπά οὗ [π6 Ὀοοκ, {μα 
[ῃ6 Ὀομο8 ποτα ποῖ δαγθα {1} ἁἴοσ (πθ ἀθαῦ οὗ 4 οβ88υδ.--- 
ΤῊΘ δοηο8 ο υοδορὴ ποτα Ὀυτῖθα ἴῃ δίομοιι, ἴῃ [86 ρῥ]οῖ οὗ στουπά 
ΒΒ ΙΟἢ “4600 Ὀουρ ῦ οὗ μ6 ΟΠ άγοη οὗ Ηδιμοσῦ, ἴΠ6 ρσορσίθίου οὗ 
ΘΙΟΒΘΤΏ, Ὁ οη6 Πυπάτρα Ἰκοβιῖα, δῇογ ἢ18 σοί τ ΠῸμι Μίθβϑορο- 
ἰαγηΐα ((ἀοη. χχχὶ. 19), δὰ ψ πο ἢ Βαά βοὺ ἀραγὲ [ῸΓ 18 
ἀοβοθηάδη!β ὈΥ {π0 δγβοίίοῃ οὔδῃη ἃ] αν ((6ῃ. Χχσχσχῆ. 20), Δ ΓΤ 

απὰ (ιοιῖο]) ἐλιότι δϑοαηιθ απ ἐπ ιονίδαπιοο [07 ἐδι6 8οη8 ὁ ϑοϑθερῆ, ἵ.6.; 
1Π6 γ]οὶ οὗ στουηά 85 νγ6}] ἃ8 β'οίιδιη, ποὺ {π6 ΟΠ 68 οἵ “Ὀ80ρῇ, 88 
Αὔναυ. διὰ οἴογ8, Ἱποϊ μη ρ 712όγθ8ον πὰ Μαινθῦ ΒΌρροβθβ. 1 
ὙΡῚ Ὀοϊοπροα [0 γον» ὙῪὸ Οπρὴ (0 Βᾶγθ ὑπὸ ἔδυ ηῖπο 

ΠΡ. -ταὶ οδπηοῦ 6 ῥγονθα ἔτουι (θη. χΧ]ν ἢ. 22, ἐπαὐ Φδοοῦ 

θανθ {Π]18 ρίθοθ οὐ ἰδηὰ ἴἰο ἢΐ8 βοὴ «}οϑϑρῇ, 88 )ιαδίιϑ, ὕ. Η. 
Μπολαοῖϊδ, 7ονό8θν, ἀπα οὐ θυ8 ϑαρροβο, (οἴ, 7Ζμοὴ ἀπά ΜΒαινηιρατίθη 
Ἷπ Ἰοςο). 



ΟΗΑΡΤΕᾺῈ ΧΧΙΥ. 82. δ0]᾽ 

Υ. 88. Ιῃ ογάον ἴπαὶ [Π6 ὈΟΟΪΚ τὰν σοιίαϊη ϑνοσυτῃΐηρ οὗ 
ἐΠϑοογαῖῖς πηρογίδηοθ οοπηθοίϊθα Μἱ ἢ [ἢ6 ροεὶοα, ἐΠπ6 δίῃοῦ 
ΠΟΠΟΙ υἀ68 Π ἢ ἃ ποίϊοο οὗὨ [πΠ6 ἀοαίῃ δὰ Ὀυγίαὶ οἵ Ε]θαΖασ [ῃ6 
Ηιρῃ Ῥυίοϑὲ ἀαγίηρ ἴπ6 1 οὔθ οὗ «οβῆμπδ.---- τ λ λαά ἀϊἱοά 

Ρτο Δ ΌΪΥ Ροίοσγα “οβῆυδ, ἐπουρῇ 1Ὁ οσδηποὺ 6 ᾿Ἰηΐδγγθα τ] }]Δ σοχ- 
τ ΠΥ ἔΤΌτα οἤδΡ. ΧΧΙΪ. 18, 81], 82, παῖ ῬΠΙΠπο 8 τγᾶ8 πο Η!Ἰρὶ 
Ῥγιοϑῖ, δπὰ ΕΣ] θαΖαν ΔΙ γθδάυ ἀδδα..--- Τῇ λἰϊ ο" Ρλίπολαδ ντα8 οὴ [ἢ 6 
τηουπίδ!ηβ οὗ ΕἸρηγαϊηι. ὙΠῸ ΣΑ͂ Χι., ϑυγίαο, ἀπά Κμίσαξε του 6 Υ 

ΥΔΛ 88 ἔπ ἤϑηθ οὗ ἃ ἴοψσῃ. ΑἈπὰ ΚΕἸ μδοδίιιϑδ Δοοου ΠΡ (8.ν. 
Γαβαάς) τοΐετβ ἴο σ΄αϑααίἦ, ἴῃ} ΟΥ̓ ἴῃ [86 ὑγῖρθο οὗ Βοη͵αμπηίη, θαΐ 
Π6 ἄοο8 ποῖ ρσίνα 118 ροβιΠο ΘΟΥΥΘΟΙΥ δ ἔσγεϊνο Βοιηδη 1168 
ἴγουη ΕΘ. ΠΘΓΌΡΟΙ8. Μοβϑὲ σοπιπηθηΐαίουβ ΒΌΡρΟΒΘΟ 1Ὁ (0 ὃ6 ἃ 
ὈΪδοθ 'π ΕΡ γαῖ, Π]οἢ Π8α Ὀθοη ρσίνϑη ὈΥ {86 ἐγὶθ68 ἰο Ἐ]ΘΑΖΑΥ 
οὐ ῬἈΙΠΘἢ 88, Ὡθᾶγ ἴο ΤΙΠΙΠΔΙἢ -ϑϑγδῃ, ἴῃ ογάον ἐμαὶ {π6 ΗἸΡΉ 
Ῥγίθϑῦ πὴῖσῆς Γοβὶ 46 βοιη 6 6 ΠΘΑΡ [0 Φοβῆπ8, δῃ4 8ὸ ὃ6 σϑϑά!]}Υ 
σομβα] θα ὈΥ πη. ΤΠΘΓΘ 18 ΠΟ ρτοῦπα [ὉΣ ΔΠΥ βιοἢ ἀϑϑυμηρίϊοῃ, 
86 1 18 ορροββὰ ἰο 8 τορι δίοπ8 τ] Τοίδγθηοθ ἴοὸ {110 ῥυ θϑίδ᾽ 
οἾ6168, ἡγΒ]Οἢ τγο τα 8}} βιἐπδίοα ἴῃ ὁ πάδῃ, 5΄᾽ πιθοη, πὰ Βϑη)αμχίη. 
Τ Δ Ἀ6 ἃ ῥγορϑὺῦ πᾶπιθ, που ρῇ {Π||8 σαπποῦ θ6 ρτονθά, νὰ 
τσ ῦ ΟΚ οἔἩ Οαἴόδα ἴῃ Βδη δια, νυ ἢ νγα8 ρίνϑῃ ἴο [Π6 ῥΥ]6ϑὲ8 
(εδδρ. χχὶ. 17), δῃὰ νηῖρῆν ρῬΟΒΒΙΌΪΥ δ6 “4164 ΟἸδδαΐ, ἈΘΓΘ, 88 [ἢ 
αἸθοαῖ οὗ ὅδ} 18 βοῃῃϑίϊπηθβ οδ]θὰ (ὑθθα (866 ΤΩΥ͂ ΘΟΠΠΙΘΠΙΔΡΥ 
ου Κίηρβ Ρ. ὅ81); ἴογ δ υπουρὴ {Π|8 Ὀοϊοπρσοά ἴο {Π6 ἐσῖδθ οὗ 
ΒοηἼατηῖμ, ἰξ τγᾶϑ βιζυδἰϑα ἀροη {π6 πιουπίαίπ οὗ ΕΗ γαΐπι, στ ίο ἢ 
βιγοίομοα ἱπέο Βθη)απιη, ῬΥΓΟΌΔΌΪΙΥ 88 [ἌΓ δ8 ἰῃ6 Ὑδάν Βοῖὲξ 
Ηδηΐπα (866 Ποδίπϑοη ἰ!. 882, δὰ 7ΖΑθηΐμβ ἴῃ ἸΚἀιιον᾽8 Θιαάΐθη 
1. Ρ. 142.) 

Αἱ {δε οἷοβα οἵ ἔῃ θοοῖς βθυθῦαὶ πηϑηυβουρίβ δηᾶ δα! οηβ οὗ 
{πὸ ϑορέμαρσίπε σοπίϑϊη ἃ οἰαυϑθ ὙΠ ἢ σϑίδσθποθ ἴο [6 ϑροβίδϑῃ οὗ 
186 1βγδθ 168 αἴου (Πῃ6 ἀθδί!ι οὗ ΨΦοβϑῆπα. [ὲ 18 ἀθϑεϊιϊθ, μουσονου, 
οὗ 411 δα  μ μ οἰ ἐγ, Πα ταθγ ον σοι! 6ἀ ἔσοια “πάρ, 11. 6, 11 864., 
8Δη6 11]. 7, 12 864. Αὐυριιδέϊηθ ταθυιϊῖοπβ 1 ἴῃ ἢἷ8 φιαδεέ. 1. ἴῃ τ. 
4, ; Ὀαΐ ἴδ 5 φαϊΐα οαΐ οὗἩ ρ͵αοθ, δῃηἋ θη ΓΟ ΙῪ 8ροῖ]8 ἔθ. οοι- 
ἽΕΙ οὗ [86 θοοκ. 

ΕΙΝΙ18Β. 





ΒΤ ΡΟΒΙΙΒΗΕΡ, 

ΒΥ 

Τ. ἃ Τ᾿ ΟἸΑΕΚ, 88 ΘΕΟΒΟῈ 5ΤΕΕΕΤ, ΕΡΙΝΒΌΒΘΗ, 

1 Τοπῖῳ ϑυο, »τίοο 106 θα οζοιδ, 

ΡΕΟΡΗΒΟῪ ΥἹΕΎΤΕ ΓΝ ΤΙΣ ΘΙΝΤΙΝΟΤΙΥΕ ΝΑΤΌΒΕ, 

ΙΤ ϑρέξέοιαι. ΕὐΝΟΤΙΟΝ ΑΝΌ ΡΗΟΡΕΗ ΙΝΤΕΗΡΗΕΤΑΤΊΟΝ. 

ΒΥ ΡΑΤΕΒΙΟΚ ΒΑΙΒΒΑΙΕΝ, Ὁ. 

Ῥτοίδδεου οὗ ΤἜΘΟΪΟΡΥ ἴο ἴδπὸ Ετοϑ᾿ ΟΒυτοὶ ΟΟ]]ορ6, ΘἸδδρον, δπὰ Απἰδοσ οἵ “’ Τγρο- 
ἸοΩΥ οὗ βοσίρίυστο νἱονσοὰ ἱῃ Οοπποοίίοι τὶ [86 τ0]6 ϑοτίθο οὗ 186 Ὠϊνίπο Ὁ) ϊ9- 
Ῥϑηδβδέϊου δ᾽" 22 τοΐδ. ὅνο. ϑοοοηα Ἑαϊέξομ, τὉτῖοο 185; δπὰ “" Ἐζοϊκεὶϑὶ διὰ ἴῃ 

Βοοὶκ οὗ ἰδ ῬΣΟΡΏΘΟΥ ; Δῃ Εχροεϊξίου.᾽᾽ ὅγτο. δεοοπὰ Εαϊέίοη, 16 δὰ. 

“41 υϑῃζυσο ἴο ΔΑΥ͂, 80 ΖΔΓ Δὲ 1 δ ροσιωοϊἰδὰ ἰοὸ υᾶρο, ἴπδὶ 6 τοτο δά τηΐγϑ Ὁ] 6 ΘΟΏ- 
«ἱθαϊθίου ἰο τμθοο]ορίοαὶ Ἰἰλοσαῖϊοσο 85 ποῖ δρρϑαζοὰ [Ὁ ΤΏΘΩΥ Ὑϑᾶσο πδῃ ἰμὶδ ποτὶς 
οὗ Ὦσ Ἑαϊγθαΐϊτη οἢ ῬΙΟΡΏΘΟΥ. [{8 σογ ρ] ἔθει 6885, [8 ΟἸΘΒΣΏΘΒ5, 115 ἸΠοτου ἢ ἱηγνοοίὶ- 
δέοι οὗἩ ἴῃ 6 ᾿ἩὮ0]6 δ Ὀ͵οοξ, ἴῃ 8 πγρΏδας ὝΔΥ, ἔσχοταῃ ὥσοϊ ἰο δϑδὲ, γψ}}} τθηᾶὰοσν ἱτ, 1 
ἱπῖ, [Π6 δἰδηδαγὰ ποσὶς οἡ ΤτοΡ ΘΟΥ͂ ἔγοστλ {18 εἶτλθ. [{ δότω ἴο τὴθ πὶ 1 τοδὰ ἱἰξ 

Ὑ{Ὶ} [6 δα 16 δοσὶ οὗ ϑοϑ ἑηρ ὙΠῸ τ 10) ὁΠ6 τοϑβ δὴ ορίο Ῥοθῦι---80 οοσορ]οῖθ, μδν- 
ἱὴρ Ὀοραὶ πηΐπρ, τᾷ], δηὰ οπὰ; δηὰ Ἴοδιτγίηρ τἰδ0 τοδὰοῦ ἔοσδσγὰ ἔχοι ἴπο τηρεῖ 
δὶ }]6 θχροδίϊίοῃ οὗ Βγδὶ ὑσίῃςρ]θθ, ἴο ἴ} ταοδῖ δ Ὁ] ἐπι9 δρ᾽ 8] οομτοσαρ δίίουδ ἰῃ 
ἴ8ο νἱοῦν οἵ [86 ΔΡΡχοδοξβίηρ Μ|Π11)ο πη Ότ.᾽"--- ἔδυ. ὈΥ Οαπαϊδ. 

“ΤῸ ἰδ πὸ ὀχαρβογδίίοη ἴο ὑτοῃοῦῃοο [Πὲδ γοϊυτηθ [π 6 Ὁδβῖ ὙτοΥῖς οἱ ἴπ6 σΟΏΟΓΑΙ 
Ῥυϊποῖρ]οο οὗ ΡΣΟΡΏΘΟΥ ἰ ΟἿΌΣ ᾿δηρτδβο."" - Νδιος 97 ἐλὸ Ολωγολοε. 

“ 78 τϑοοζζσηθῃ ἃ ΟἿΥ σοδθσε ἴο αἷτο 8 οδη ἀἱὰ πὰ οδροῦλὶ τοδάϊηρ ἴο ἴ110 ΤΟ] ΌτΩΘ ; 
δηὰ πὸ ἰὴ κ (ΠΟῪ 11} Ἰυλάσο, ἩῸᾺ υδ, [Π81 11 18 ὁ ὈοοΪκ οὗ Ρεσσωδηθε γδ]ι6.᾽"--- Σομπάοη 
Ομαγίεγίὶν Ἠσουΐϊοιο. 

“Α 8ῃη6 δρϑείΐχοθῃ οὗ υποαίοη ἰδίου, ἼθΑΤΕἑοΒ, Ργοζουῃὰ [ΒΟΌρΡὮϊ ΟἸΘΑΣΪΥ ὀχρσχϑεδοὰ 
δηὰ δουπῃὰ ΟἸ τ θιδη ΡὮΣ]ΟΘΟΡὮΥ.᾽"-- Εχοοϊείον. ᾿ ' 

“4Α ποῦῖς ἩΠΙΟΝ ΥΘΏΪΝΑ 88 οΩ6 οὗ ἴπ9 βγεῖ πῃ ΡῬΟΎΟΘΣ δῃὰ δῖ ποσί γ."" -- Μοηπέλιν 
Ολγδίδαη ϑρεοίαίογ. ͵ 

“70 Κηοῖν οὗ πὸ χυϊὰο- Ὀοοὶς οα (δἰ ΘΟ] ΑΥῪ ἱπιοσοδείηρ δηὰ ἸΟΔῪ ΒΘ ΣηΘ βῸὸ 
ΘοΙαρσο ϑηδῖνο ἴῃ ἐΐϊδ Οὐ] η6, 80 ΡὮΣΙΟΒΟΡὮΟ ἰῺ 118 δι ποΐοο, 80 ΒΟΥ ΣΟΥ ΘΟ, δοσαϊν9 
ἴη ἰῷ τὨϊηκίηβ, δπὰ τῦῖτι8] δὸὺ ΘΓ ΘΘΕΥ ϑοσὶ ρ(Π͵Δ] ἰπ ἐΐδ ἴοῃμο ; δηὰ ἩΠΙΟΝ ΜἯ͵ὸ οδη, αἱ 
189 δβαϊῃο ἰΐαιϊθ, ἸΏΟΥῸ ΒΘΘΣΤΥ ὌΣΩΘ ΟΣ ἴδ δίξοοτος οὗ διυ ἀθη οὗ ἘΤΟΡΠΡΟΥ: Ὡοῖ ΟὨΪΥ͂ 
858 ὈΘΔΌ ΙΓ] ὀχ σα ]6 οἵ οα]τὰ δὰ ὀχ δυϑενο ἱπγεϑυσαξίοη, Ὀπὶ 88 δἰπροϊατν δἀδρίοα 
ἴο ἴ8:6 Ῥτοδοηΐ οχϊ βϑῃοίθϑ οὗ [88 ὙΠ 0]9 ἀἰϑοιμδδίοω, Ὀοΐὶ ἰῃ ἰΐδ ἱη8ἀο] δμὰ 8 οοπβίοϊίιρ 
ΟἈἸσίδιϊδη δδρθοῦ."--- δοοέέδῪ ΟμσγαϊαΉ. 

“ ὙΒαΐονον ἀϊ δσθηοοδ οὗ ΟΡ ΐου τὰδὺ Ὅθ οπίοσίδἰηοᾶ ου 86 ἀοίδὶϊδ οὗ [86 δυβίθιιῃ 
οὗ ῬΡσορμθῖίο ἱπίθσρσοϊδιίοῃ δἀορίϑὰ ὉΥ Ῥχοίεβδβδοσς Ε αἰγθαΐσγι, γγὸ οοποεοῖνο {πῇ {6.0 
ἐδ ὃθ Ὀυ1 Οη6 Οριηΐοῃ οἡ [ἴδ6 ΠΊΘΤΔΤΥ δη ἃ [Βοο]ορίοαὶ Θχοθ ΐθῃοο οἵ ἴδ ποτ. ΙῈ ἰδ 
8 Ὀοοϊκς οὗ ἀπυδ04] γὰ]ὺ9 ᾿πτουρδουῦῖ, [Ὁ]} οὗ τοῦ απὰ δυρροδιίνο ᾿πουρῖ, ομασδοῖοσ- 
ἱδοὰ Ὁγ οσυάϊτίοη, ἔεσυθηῖ ΡἱοἾΥ, δηὰ ᾿υὐστποιῖ. ΤῈ οἴγία 15 υἱβότοῦβ, δ ἃ τοασκοὰ 
ὉΥ ατοδῖ οἰευδίίου, Ὀ]οπαΐϊης ἃ εσυοηΐ δηὰ δοῖδγο ἱτπηδρί πδιΐου ἢ [86 δἰτιοἴθεϊ δἱ- 
ΚΕ ΙΟῺ ἴο ὈΣΟΡΣΙΘΌΥ διὰ μοοὰ ἰΔεῖθ. ΤῈ σθϑάθσ Δρρθασβ ἴο οοῖὰθ ἴῃ οοῃίδοῖ Ὑὴῖ 8 [09 
Ἠοδτῖ δπὰ τοὶπὰ οὗ [86 ὙΤΣΊΓΣ, δὰ πγιιραιἰδοα τὶτἢ [16 ὑχγοίουι μα ἱτηργοδδίοῃ οὗ {{|6 

ἄφυν δηὰ βυ Ὁ] Ὁ οὗὐὠἨ [πὸ ῬσΣοΟΡ ἢ Θῖῖ68] νἱδίομδ τὶ ἢ ἩΒΙΟΩ ἸΟῪ ΔΓΘ σηδηϊἔοϑι] 
ὉΠ}, ουϑῃ ἰο [6 Ὀτίπι.. . - Ὁ. .ῸὉᾧ. [16 δεῖν δηὰ ἱτιροσίοοϊ δἰκοῖς 
Βῃουϊὰ ἱηάποοθ ΔΩΥ οὗ οὔτ σεδάθσε ἴὸ βάση [6 θοοΪκ ἔοσ {ποσϑοῖγθδ, ΟἿΣ Ῥυσροδο ψ|}] 
᾿ιᾶνο Ὀδθη ΒΌυ ἀΔΗΕΥ δηδνοσεὰᾶ.᾽"-- Τδοοτγά. 



15 Ογοιοη ϑυο, ργίσα 74 θα οἱοέδ, 

ΤῊΒ ΡΒΟΡΗΒΟΙΕΒ ΟΝ ΡΑΝΤΙΕΙ͂, 
ΑΧΌ ΤῊΗΒ 

ΒΕΨΕΙΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ 51 Τ0ΕΝ, 
ΥΜΙΕΜΨΕΡΙΝ ΤΗΒΕῚΒ ΜΌΤΌΑΛΙ, ΒΕΙΑΤΙΟΝΊ, 

ἯΠΤΗ ΑΝ ΕΧΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΡΒΙΝΟΙΡΑΙ, ΡΑΒΒΛΟΈΒ. 

ΒΥ ΡΒΟΒΈΒΞΒΟΙΝΒ Ο. Α. ΑὔΒΕΒΙΙΕΝ, 
ΟΥ̓͂ ΒΑΒ,Β. 

ΨΙΤΗ ΑΝ ΑΡΡΕΝΩΙΧ ΒΥ Μ. ΕΒ. ἘΟΟΞ. 

ΤΗΑΝΒΙΑΤΕ ΒΥ ΒΝ. ΑΘΟΙΤΙΡΗ ΒΑΡΗΙΒΕ. 

“Ὁ γ0 ἨΔ1] ν τ Ρ]οαδυτο (8 δῳἀἑἰοη ἴο ον [πΘο]ορίοαὶ ᾿ἰτογαῖτισο. ΤῊΘ δυίμοσ᾽ 5 
Υἱθῦνδ ΔΡΡΘΔΓΒ [0 Ὧ8 85 ϑοσίρίυγαὶ, δι ἃ ΘΙ ΘΠ οἰ ασδοίοσίδοα ὉΥ [86 ῥίεῖν οὗ [ἢ 9 
δυΐμοσ, τ δῦ τοδηϊζοδίίης Ῥγοΐίουμπαὰ ᾿οδσζηΐηρβ δηὰ ἀδθθρ σϑξθδσοὶ:"-- Ολγίδέίαη 
Ἐχαριΐηον. ᾿ 

“« Ῥχοίδεδου Αὐδοσΐθῃ, (Δἰείηρσ ἢ 18 βέδη ἃ ὍΡΟΙ ἴΠ6 δἰ 16 ἰσυαϊῃ, οπμάϑανουτγβ ὉΥ ἔδὶσ 
οχοροδὶβ ἵσ τούαϊο ἴδο580 Ποβίλθ αἰϊοσηρίθ ἴο δυῦνοσίέ ἴῃ ὨὈἰγνίηθ δυ που οὗ (Ποθ0 
ῷ »δῃὰ (0 ἀοίοσιίηο [9 ΤΘὰ] Ὀθασίηρβ οὗ [29 Ῥχορδοοΐθθ (μϑιηβοϊνοβ.""--- Βὲδίο 

σαϑεγῳ. 
“ Ὑ 6 βοία ἴΠ6 τΟΥΚ δὲ δῃ δασωηϊγδὉ]6 ὀχϑῖαρ]θ, ὑΡροὴ [ἢ 9 τ ῆοἾ9, οὗ ὈΘΔΌΒΠ ἔα], 

Οἷθα;, δηὰἃ, ἰἢ ΤΩΔΠΥ Ῥαγίβ, δοαπῃὰ οχροβίϊοη. Ηΐϑο δρίτὶς ἰ8 δολία ὉΪο ; δηἃ νγθ 68}- 
ποῖ Ὀυΐ τηϊηὶς [μ΄ [9 Βα Υ ΟΥ ΡΤΟΡΏΘΟΥ, 85 Πα βίῃ ἀ1ο8 ἱϊ, Μ11 στοδ δάνῶποθ ουῦ 
Καυον]εάσο οὗ, δηὰ ἱπεὶρεὶ ἰαΐο, Πα τηοβῖ ἱπίθσοοίίας δηὰ ὑσοβίδοϊο ἀθραγιπιοηῖΐ οὗ 
τουθα]ϑὰ {τὰ }.᾽"---Νοιοα οὐ .λὲ Ολωγολδα. 

“1Τ| νν1}} βοδσοθὶν Ὧθ ΡοΒ81 016 ἴο θυ [Π|0 ΘΟὨ ΒΘ ΠΟΥ οὗ ἔπ9 ῥσγοίοπηὰ γνυἱονβ, [Ὧ6 
ἔραϊ {]η686 οὗ ἴδ6 σοηοσαὶ Ἔχροκίτἴο, δηἃ [πΠ6 ψΘΓΙΩΤΗ δηὰ ῬΌΓΙΥ οὗ τἴ86 Θύδηβο]Ἰοαὶ 
(βο]ηρς ὈΥ τἩΔΙΟὮ [)6 ΜΟΥ 18 ἀἰδιϊηροἑδηθα.᾽" -- ΝΟΠΟΟΉ ΟΡ δὲ. 

“ΤῈ ἰδ {πὸ ποτὶ. οὗ ἃ ἐβουρδ μα, ορὶτιϊα αὶ, νἱχόσζουβ τηϊη θὰ τηαπ, δηὰ ψγὸ οδπποῖ 
Ὧ6ῚΡ Ὀθασίηρ ἰοΒΕ πΟΩΥ ἰο ἰϊ8 Θχο}]ΠΘμοθ. [ἱ ἰ8 ἃ ποῦκ ΒΙοΝ οὐρσῃϊ ἴο πλαϊο ἨΔΥῪ ἴῃ 
οὔτ Ἰδπὰ."---Ἠ μαγέογίὶψ ῳουγηπαὶ ὁ Ῥγορλεον. 

“.Α τηοϑί γοδ δ Ὁ]9 ᾿σϑηδιιίοη οἵ ὁ.6 οὗ (86 τηοϑί το δι ϊζα Ὁ19 οσἶεβ ο ῬΤΟΡΏΘΟΥ 
ψ ὨΙΟἢ ἰδ Ὧ88 ΟΥΟΥ ὈΘΘῺ ΟἿΤ φορά ἔοτίυπο ἴ0 ΡΟΓΌΒΘ, ρογυδαϑῆ ὮΥ α κνρίεῖς οὔ ἴλ τυγοβῖ 
Ῥτοϊουπὰ Ρἱθίγ, δηὰ βρασκιῖης δἰ ποδί ΟἹ ΘΥΟΡῪ Ρδ8586 ὙΠῚ8 βοιλδ οὗ ρυσα βμοῃΐμβ."-- 
ΜΝογίλογη ῬΡαγάεν. 
“Ὁ ἴδο ὙΠΟ], (8 ψΟΥΚ ἰ5 (ἢ Ὀθϑί ἰτοαῖβο ὁ ΠΟῪ οὐ {πὸ βυ͵᾽θοῖ. 11 ἰδ ὑτϑθ- 

ἐταϊ ΘΏΠΠΥ βυρμαβιῖνα, ἀοοϊοα]ν οτϊπμοάοχ, δπὰ ἰΠοσουσὮ}ν Ροσϑρίουουβ. [ΙΓ ἸαΓ 
εἰτουϊαεοαν ἦῦ ταὶμῖ ἀο τοι ἴο οουπῖογαοι [Π|6 τηδηςα ἢ θηθγυΐηρ οβϑοῖβ οὗ παι 
1Π]οσὶςα) δὰ βοη τλθηῖαὶ, γοῖ ΕΙΘὮΪΥ ἀορτηδίϊο, τῃοἀοπηοπίδάς, τ ἰοἢ ρδδϑο ὙΠ 
16 [που Π 1688 τυ Στ ἴοσ τατο δηα Ῥτοοῖουβ οχορβθοὶβ. Μοβὲ ὨθαγΕΪΥ ἂο τὸ οοπι- 
τηοπὰ ἰδ ἴο [06 εἴτα ἀΐοῦδ ΡΟΣ δ8] οὗὨ 411, δῃ!ὰ Θορβοίβδ!ν οὗ ταϊηϊδῖοτβ.""--- (οησγεσαίίοπαὶ 
Περι. 

15. Ῥοοΐδοαρ δύο, ὑγὲοο 44 θά, οἱοίῆ, 

ΙΝΤΕΗ͂ΝΑΙ. ΗἸΘΤΌΟΡΥ 0Ρ ΘΕΗ͂ΜΑΝ ΡΗΟΤΕΒΤΑΝΤΙΒΝ 8Ν0Ε ΤῊΣ 
ΜΙΌΘΙΕ ΟΡ ΤΗῈ [Α851Τ ΟΕΝΤΙΗΥ͂. 

ΒΥ ΟΕ Α. ΚΑΗΝΙΒ, Ὁ. 
ῬΒΟΡΈΒΒΟΕ ΟΡ ΤΗΕΒΟΙΟΟΥ͂ ΙΝ ΤῊΣ ὈΝΙΥΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ΤΕΙΡΒΙΟ. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΕῺ ΒΥ ΤΗῈ ΒἘΕΥ. Τ. ΜΕΥΕΉ. 

“ ἍΥ ὅτ ποῖ ΑὟΔΤΙΘ οὗ ΔῺΥ Ἐρ] ἢ ῬΟΟΙ ἴο ὙΠΙΟὮ ἃ βίυδθης οὗἩ [ὨΘΟ]ΟΡΎ οουϊὰ 
ΤΟΙ͂ΟΣ [ὉΓ 8 βοοουῃϊ οὗ τηϑὴ ῬΠΟΒ6 Ορίπίουβ δηἃ ὙΓΠΙΏΡΒ ΤῸ 50 ἸΔΡΟΪΥ ἱπβπθοποίη 
ΟἿΣΥ ΟοΥΏ. Πν Καδηΐδ ΒΌΡΡ.168 τῆ 18 ἰηΟΥπιαϊίοη πὶ αὐτηϊγα Ὁ]Ϊ6 οομοΐθθη 658 ἐμὰ 
Ῥτϑοίδίοι.᾽"" -- Ομαγάϊαη. 

“3Α γοϊυδῦϊο δαάϊτίου ἐο οὐτ ἰμοοϊορίοδὶ Ἰ᾿ἰζογαΐυσγο, δπὰ ἰὼ πὸ Ὀοοῖϊς οουἹὰ 16 
ἘΠΕΊ Δἢ τοϑᾶον ἀοείνο δηγί πίῃς ᾿ἰκ6 ἴπ 6 ἀπϊοῦπί οὗἁὨ ἱπέογγλδιίου δηὰ ἱπδίσυσϊίοι οἡ 
0 δα ͵οοἵ ἩΠΙΟΩ (Ὧ9 Ὀσχοϑοηῖ νοϊυτηο Ὑ}} αῇογὰ ἢΐτα ; Ἰῆοτο ἷἰβ ἃ ᾿ἰἴθ, ἃ ΠΑΤΙΠΟΏΥ, 
δη 8 βίσοηρι( οὗὨ τορσζοβοηζαίίου (866, ἴὸ ὀχδῖρ]θ, πο ροτίταϊ οὐἤὁἩἨ οἱ στα δο 6τ) 
8 ΟἿ 88 ΟὨΪΥ δῃ ΔΟσΟΙΏΡ] ἰδηοα ἀτίϊδῖ οου]ὰ πατο Ῥγοἀπορα. ᾽"---Εοἰοοέὶς Πευΐδιο. 
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